UA Mriya – Moje Marzenia
Poradnik pomocy

Zapoznaj się z praktycznym poradnikiem, który umożliwi osobom z Ukrainy łatwiejsze
poruszanie się w kwestiach związanych z pomocą prawną i psychologiczną, wsparciem
finansowym, najmem mieszkania oraz innych podstawowych kwestii.

PUNKTY INFORMACYJNE:

Oficjalny punkt informacyjno-koordynujący Gdańska znajduje się przy ul. Podwale
Grodzkie 1.
Punkt informacyjny na terenie Gdyni znajduje się przy ul. Plac Konstytucji 1.

Osoby z Ukrainy, potrzebujące pomocy, mogą uzyskać informacje m.in. o:
•

możliwości zakwaterowania na terenie województwa pomorskiego, w obiektach
przygotowanych przez Wojewodę Pomorskiego;

•

adresach placówek Straży Granicznej (dla obywateli Ukrainy, którzy mają tzw.
nieuregulowany status np. nie posiadają paszportów lub innego dowodu
tożsamości);

•

kwestiach związanych z pomocą medyczną, żywnościową etc.

Osoby chcące pomóc uchodźcom z Ukrainy mogą przynosić dary do punktów
pomocowych.

Na

stronie

internetowej

PUW

w

Gdańsku

–

w

zakładce

https://www.gdansk.uw.gov.pl/pomagamy-ukrainie - znajduje się wykaz miejsc (adres,
telefon, e-mail) w miastach, gminach i powiatach Pomorskiego. Na miejscu można
dowiedzieć się jakie są najpilniejsze potrzeby.

POMOC PRAWNA:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku organizuje bezpłatną pomoc prawną dla
ludności Ukraińskiej. OIRP oferuje wsparcie prawne w:
•

procedurach azylowych,

•

uzyskaniu

statusu

uchodźcy

(pobyt

ze

względów

humanitarnych,

pobyt

tolerowany),
•

procedurze legalizacji pobytu (pobyt czasowy),załatwieniu innych formalności
związanych z pobytem w Polsce,

•

zapisaniu dziecka do szkoły (prawa/obowiązku dziecka do edukacji),

•

prawa dziecka do opieki zdrowotnej.

Koordynatorką ds. pomocy prawnej dla ludności Ukraińskiej jest mecenas Agnieszka
Budzyńska. Kontakt pod adresem email: agnieszka.budzynska@oirp.gda.pl
Wszelkie aktualizacje i dodatkowe informacje dotyczące pomocy prawnej będą ukazywać
się pod linkiem: https://oirp.gda.pl/kategoria/aktualnosci/ukraina/

Pomóż zapisać dziecko do żłobka lub szkoły.
Zadzwoń do najbliższych placówek i zapytaj, czy są dostępne wolne miejsca. Następnie
trzeba udać się do placówki z dokumentem tożsamości i zapisać dziecko.
Na podstawie specustawy ukraińskiej, rząd przyznał Ukraińcom przybywającym do Polski
po 24 lutego możliwość pobierania dofinansowania do żłobka na zasadach takich samych
jak Polacy.
Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku wynosi 400 zł miesięcznie, nie więcej
jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Jeśli więc opłata
rodzica wynosi np. 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł
miesięcznie.
Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego
opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w ww.
instytucjach z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka nie
wlicza się opłaty za wyżywienie.

Wnioski o dofinansowanie do żłobka można składać przez Platformę Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną.
Pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy wskazanego żłobka.

Aby zapisać dziecko do szkoły należy skontaktować się z wybraną placówką i złożyć
wniosek. Decyzję o przyjęciu podejmie dyrektor. Jeżeli w wybranej szkole nie ma wolnych
miejsc – należy skontaktować się z urzędem gminy, który wskaże placówkę.
Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje
dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały
przygotowawcze, w których nauczanie będzie dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia.
Nauczanie w oddziale przygotowawczym może być prowadzone w grupie międzyszkolnej.
Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów
nauczania.

JESTEŚ PRACODAWCĄ i chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy?
Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy w
najbliższym powiatowym urzędzie pracy (lista teleadresowa urzędów) lub poprzez
formularz online na stronie https://www.praca.gov.pl.

Pamiętaj, aby w uwagach oferty

dodać komentarz, że oferta skierowana jest do obywateli Ukrainy.

Na każdym etapie składania oferty pracy możesz liczyć na wsparcie pracowników urzędów
pracy lub konsultantów Zielonej Linii tel. 19524.

W celu zgłoszenia oferty pracy przygotuj następujące informacje:
•

nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej,

•

nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska
z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,

•

ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej
podstawę wykonywania pracy,

•

wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,

•

datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system
wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na
podstawie umowy o pracę albo

•

okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej, jakie są
oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia,
umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych
z określeniem poziomu ich znajomości.

Aby zwiększyć dostępność oferty pracy dla obywateli Ukrainy poproś urząd pracy
o przetłumaczenie oferty na język ukraiński. Twoja oferta zostanie wprowadzona do
systemu teleinformatycznego urzędów pracy i upowszechniona w Centralnej Bazie Ofert
Pracy - https://oferty.praca.gov.pl (w tym w języku ukraińskim).
Pracodawco pamiętaj!
Na chwilę obecną aby zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy musisz uzyskać dla niego jeden
z dokumentów tj. zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.
Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy możesz uzyskać w Powiatowym Urzędzie
Pracy w terminie 7 dni na okres do 24 miesięcy.
Zezwolenie na pracę możesz uzyskać u właściwego Wojewody w terminie ok. 30 dni na
okres do 3 lat.

ZDROWIE
W ramach opieki zdrowotnej uchodźcy z Ukrainy mają dostęp do:
•

lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,

•

lekarzy specjalistów,

•

dentystów,

•

badań diagnostycznych,

•

leczenia szpitalnego,

•

rehabilitacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod całodobowy numer: 800 190 590

Odpowiednik ukraińskiego leku można znaleźć TUTAJ.

Dziękujemy za chęć pomocy uchodźcom!

