INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

pro zaměstnance Středočeského kraje

ČÍSLO 6/2022

SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ - UKRAJINA
POMÁHÁME UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM. KDO, KDE A JAK?
Jsme hrdí na to, že pomáháte lidem, kteří
utíkají před válkou z Ukrajiny. Možností,
jak podpořit uprchlíky, je hned několik:
1. DOBROVOLNICTVÍ
Dobrovolníci z celého Středočeského kraje
(nemusí se tedy jednat o zaměstnance
KÚSK) se mohou hlásit prostřednictvím
aplikace pomahame.stredoceskykraj.cz.
V aplikaci se zaregistrují a posléze budou
přiděleni tam, kde jich bude zrovna potřeba.
Případně se sami přihlásí na dobrovolnickou
aktivitu.
Tato forma pomoci je čistě
dobrovolnická, tedy neplacená. V případě
specializovaných služeb (jako např.
tlumočení) se může spolupráce posunout
v honorovanou a zaštítěnou dohodu
o provedení práce či dohodu o pracovní
činnosti.

2. SLUŽBY ZAMĚSTNANCŮ
KÚSK V KACPU
V Krajských asistenčních centrech pomoci
Ukrajině (KACPU), o nichž se více dozvíte
na dalších stránkách Zpravodaje, drží
naši zaměstnanci směny na principu
dobrovolnosti (tzn. hlásí se sami), nicméně
jejich práce je honorovaná, nejedná se tedy
o dobrovolnictví jako institut. Což znamená,
že pokud máte službu v Praze v průběhu
pracovního týdne, jste na služební
pochůzce. Pokud jste v regionálním centru
(Kutná Hora, Mladá Boleslav či Příbram), jste
na služební cestě nebo home office (pokud
bydlíte v regionu KACPU). O víkendech
je služba honorována na základě dohody
o provedení práce či dohody o pracovní
činnosti.
Zároveň máte možnost si v takovém případě
půjčit služební vůz, nebo v pracovní dny
požádat o dovoz na místo služby. Vše
naleznete ve sdílené tabulce na MS Teams.
Pokud chcete rozšířit zájemce o služby
v KACPU, neváhejte kontaktovat vedoucího
oddělení vzdělávání a personálního rozvoje
Filipa Klieštíka, nebo vyplňte náš dotazník.
Ten najdete ZDE a po vyplnění Vás do
týmu rovnou přidá. Sami si pak budete
moci plánovat služby podle svých
možností se svolením Vaší vedoucí/
Vašeho vedoucího.
3. ODBOR AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ
POLITIKY (OAMP)
Třetí možnost, jak se lidé z KÚSK zapojují
do pomoci ukrajinským uprchlíkům, je
spolupráce s OAMP Ministerstvem vnitra při
registraci uprchlíků.
Děkujeme Vám všem, kteří pomáháte,
a ujišťujeme všechny, kteří se do přímé
pomoci nezapojují, že i Vaše práce tady
na KÚSK je důležitá a přispívá k tomu,
abychom situaci společnými silami dobře
zvládli!
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KRAJSKÁ ASISTENČNÍ CENTRA
POMOCI UKRAJINĚ (KACPU)
KACPU slouží jako kontaktní místo, pomáhá
s registrací, ubytováním, vyřízením zdravotního
pojištění, pracovními povoleními či sociálními
dávkami, nabízí také urgentní psychologickou
pomoc. Zároveň shromažďuje nabídky ubytovacích
kapacit a nabídky humanitární pomoci.
„Neustále pracujeme na tom, aby mohly být navýšeny
počty personálu v těchto centrech, třeba i z řad
zaměstnanců našeho úřadu. Spolupracujeme i s dalšími
úřady a organizacemi, které nabízejí součinnost se
zajištěním pomoci uprchlíkům v našich centrech. Musím
upřímně říci, že mě lidskost, nezměrné úsilí a touha
pomoci, kterou dennodenně vídám nejen v těchto
centrech, udivuje a dojímá. Naši zaměstnanci prokázali
neuvěřitelnou míru solidarity, schopností, flexibility a
operativnosti a na úkor své běžné agendy i osobního
života neváhali podat pomocnou ruku. Za to jim velmi
děkuji a vážím si jich za to,“ říká ředitel krajského
úřadu Honza Louška, který se do pomoci Ukrajině
zapojil také aktivně a každý den vyráží do terénu.

INFO

POMOC PRO UPRCHLÍKY
Z UKRAJINY
KACPU - KRAJSKÁ
ASISTENČNÍ CENTRA

POMOCI UKRAJINĚ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Příbram (od 8. března, 7:00)

NONSTOP

Kutná Hora

NONSTOP

Mladá Boleslav

NONSTOP

Praha

NONSTOP

Kulturní dům, adresa: Legionářů 400

Kongresové centrum Galerie Středočeského kraje,
adresa: Kremnická 239/7
Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,
17. listopadu 1325, adresa: 17. listopadu 1325
Kongresové centrum Praha, adresa: 5. května 1640/65
POSKYTUJÍ: kontaktní místo, pomoc s registrací, ubytováním,
vyřízením zdravotního pojištění, pracovními povoleními či
sociálními dávkami, urgentní psychologickou či lékařskou pomoc
Informace získáte také
na nonstop Středočeské
asistenční lince centra:

226 288 400

Veřejná doprava je po Středočeském kraji pro
ukrajinské občany po předložení pasu zdarma.

KRAJ SPUSTIL JEDNOTNOU REGISTRACI DOBROVOLNÍKŮ
Nový registrační systém pro dobrovolníky, kteří mohou pomoci
v Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU),
spouští kraj ve spolupráci s neziskovou iniciativou Vlna pomoci.
Lidé, kteří mohou pomoci v centrech v Příbrami, Kutné Hoře a Mladé
Boleslavi s organizací, technickým zabezpečením nebo s tlumočením,
se mohou nově registrovat na adrese:
https://pomahame.stredoceskykraj.cz.
Zájemci o dobrovolnickou činnost zde vyplní dotazník
a rovnou se budou hlásit na konkrétní časy do konkrétního
KACPU. Aktuálně jsou potřeba dobrovolníci se zkušenostmi
s administrativní prací, tlumočníci do ukrajinštiny, případně
ruštiny, a dobrovolníci, kteří jsou schopni pomoci s organizací
a technickým zajištěním koordinátorům center na místě.
„Máme obrovský zájem o pomoc v našich centrech. Od pátku,
kdy jsme vydali prosbu o pomoc, se nám sešla téměř tisícovka
nabídek pomoci. Aby bylo možné vše lépe koordinovat
a plánovat, vytvořili jsme ve spolupráci s iniciativou Vlna
pomoci registrační aplikaci, která vše zrychlí a usnadní. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se zapojují do pomoci ukrajinským

uprchlíkům,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Středočeského
kraje Jan Louška.
Pro zájemce o dobrovolnictví v Kongresovém centru je zřízen
samostatný web: https://pomahamepraze.sinch.cz
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POKYNY PRO NAŠE KOLEGYNĚ A KOLEGY PŮSOBÍCÍ V KRAJSKÝCH
ASISTENČNÍCH CENTRECH POMOCI UKRAJINĚ (KACPU)
PRAKTICKÉ INFORMACE
l Na místo se dostavte včas, nebo
s mírným předstihem
l Oblečte si pohodlné oblečení
l Na místě je většinou k dispozici
občerstvení, ale pro Váš komfort určitě
neuškodí, když si přinesete svačinu a pití
JAK POSTUPOVAT
l Při příchodu se nahlaste zástupci
krizového štábu
l Buďte aktivní, zajímejte se, v čem
můžete být užiteční, a nečekejte, až vám
někdo práci přidělí
l Při střídání si s odcházejícím kolegou
předejte práci a všechny potřebné
informace
l Snažte se vypozorovat či zjistit, jak to
na místě funguje a tomu se přizpůsobit

JAKÁ PRÁCE VÁS MŮŽE ČEKAT
l Administrativní činnosti
l Komunikace – e-maily, telefonování
l Pomoc při ubytovávání
l Psychická podpora pro uprchlíky
l Koordinace jednotlivých činností či
osob
l Doprovázení znevýhodněných/
handicapovaných osob
l Rozdávání např. dárků pro děti
NA CO SE PŘIPRAVIT
l Na místě může panovat chaos, nápor
přichází ve vlnách a systém se stále
vylaďuje
l I v případě, že zrovna nic neděláte, nebo
nevíte, co dělat máte, nemusíte mít špatný
pocit – jste k dispozici a už jen tím jste
užiteční

l Váš přínos je v této situaci velmi
praktický – cení se každý úkon, není
potřeba zachraňovat svět
l Může docházet k citově či psychicky
vypjatým situacím na obou stranách,
neberte si nic osobně
l Je v pořádku cítit se vystresovaný nebo
bezradný
l Nemějte jakákoliv očekávání týkající se
chování uprchlíků (neočekávejte například
apriorní vděk a skromnost)
l Vzniklé situace se snažte nehodnotit,
neposuzovat, pouze konstruktivně
směrovat k řešení
l Uprchlíci mohou přicházet s traumaty
či těžkými příběhy a chovat se
nepředvídatelně
l Uvědomte si, že i když se cítíte
vyčerpaní, frustrovaní apod., vy jste ti,
kteří se mají kam vrátit
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VZNIKLA NOVÁ LINKA PRO
POMOC UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY
Nová linka vznikla ve spolupráci se společností Chytrá péče,
která poskytne zázemí svého call centra a školené specialisty.
Linka je spuštěna na telefonním čísle:

226 288 400

Linka je obsluhována nonstop a pomáhá se základními
informacemi o postupu při registraci, hledání ubytování,
vyřizování víz či postupu při získání pracovního povolení nebo
poskytuje informace o nároku na dávky. Shromažďuje také
informace o nabídkách ubytování pro uprchlíky.
Aby nedocházelo k zahlcení telefonní linky, doporučujeme
případnou nabídku ubytování zaslat písemně na e-mail
Krajského úřadu Středočeského kraje:

pomocukrajine@kr-s.cz.

INFO

CHCETE POMOCI?
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
l SOS Ukrajina - organizuje Člověk v tísni.
Sbírkový účet: 0093209320/0300
Peníze putují na pomoc lidem přímo v místě
a také okolních zemích, kam lidé prchají.
l Charita pro Ukrajinu
– organizuje Charita Česká republika.
Sbírkový účet 55660022/0800,
variabilní symbol 104
Dárcovské SMS na číslo 87 777:
DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET
60 nebo DMS CHARITASVET 90
Primárně pomoc směřuje lidem prchajícím
z Ukrajiny na české území.
l Pomozte Ukrajině s Pamětí národa
– organizuje Post Bellum
Sbírkový účet: 123-6318620207/0100
Nebo: https://www.darujme.cz/
projekt/1205934
Pomoc směřuje na obranné prostředky jako
helmy, vysílačky či neprůstřelné vesty.
l Pomoc Ukrajině! – organizuje ADRA
Sbírkový účet 4004040040/5500

s variabilním symbolem 222
Dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS ZNESNAZE 30, DMS ZNESNAZE 60,
DMS ZNESNAZE 90
Pomoc směřuje k lidem zasaženým
konfliktem přímo v místě nebo uprchlíkům.
l Sbírka UNICEF
Sbírkový účet: 11771177/0300,
variabilní symbol 829
Dárcovské SMS ve tvaru DMS UNICEF 90
na číslo 87 777
Pomoc směřuje k dětem postiženým
konfliktem.
l Veřejná finanční sbírka na pomoc
Červeného kříže Ukrajině
Sbírkový účet: 333999/2700,
variabilní symbol 1502
Pomoc směřuje do zajištění zdravotnického
materiálu pro Ukrajinu.
Další možnosti finanční pomoci
www.darujme.cz, kde naleznete rozcestník
na prověřené sbírky.

HUMANITÁRNÍ A DOBROVOLNICKÁ POMOC
Neziskové organizace založily společné tržiště pomoci
jak materiální, tak dobrovolnické: pomahejukrajine.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ POMÁHÁ
EVAKUACE VOLYŇSKÝCH ČECHŮ SKONČILA ÚSPĚŠNĚ
Malý zázrak, který má dobrý konec.
Ženy, matky s malými dětmi z oblasti
Žitomíru, Malinovky a dalších obcí
vyhnala z jejich domovů ruská
invaze. Rozhodnutí, zdali odjedou,
musely učinit během dvou hodin.
Vzaly jen to nejnutnější pro sebe
a své nejmenší. V pořádku dorazily
do Prahy, kde jim bylo poskytnuto
ubytování a jídlo z potravinové
banky, kterou Středočeský kraj
dlouhodobě podporuje. Kraj se na jejich
přesunu významně podílel vysláním
evakuačních autobusů a zařizováním
humanitárního vybavení. Po třech
úspěšných misích se povedlo přivézt na
800 volyňských Čechů. Více info ZDE.

KRAJ SE PODÍLÍ NA TRANSPORTNÍM
MOSTU MEZI UKRAJINOU A ČESKEM
Středočeský kraj vyčlenil prozatím pět milionů korun na zajištění
dopravy uprchlíků evakuačními autobusy z hranic do Česka. Objednávku
u dopravců Středočeského kraje zajišťuje IDSK, a to buď na základě
Středočeského kraje, nebo spolupracující humanitární organizace, jako
je například Člověk v tísni. Pravidelně jezdí autobusy do Ubľy nebo
Višného Nemeckého. Zcela běžně jsou na cestě
každý den až tři takto vypravené evakuační
transfery. Rozhodnutím rady je prozatím dán
limit pro jednotlivého dopravce na maximálně
dva miliony korun.
Více info ZDE.

CO BY VÁS MOHLO
JEŠTĚ ZAJÍMAT:
l Zastupitelé schválili dar ve výši 10 milionů Kč na
humanitární pomoc Ukrajině
l Ukrajinci mají veřejnou dopravu ve Středočeském kraji
zdarma
lN
 ejvíce uprchlíků zůstává v Praze a Středních Čechách. Kraj
začíná vytipovávat místa k provizornímu ubytování
lK
 raj zajistil pro ukrajinské uprchlíky zdravotní péči zdarma
Další aktuality spojené s děním v kraji a válečným konfliktem na
Ukrajině můžete přehledně sledovat ve speciálně vytvořené sekci
na krajském webu zde:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/pomoc_ukrajine
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INFO

KRAJSKÝ ÚŘAD

PSYCHOHYGIENA JE
V TĚCHTO DNECH NUTNÁ!

Každého z nás nějakým způsobem zasáhla válka na Ukrajině. Někoho více, někoho méně, ale
všichni s ní denodenně přicházíme do styku prostřednictvím zpravodajství, dobrovolničení, sbírek
pomoci, statusů na sociálních sítích… Máme toho mnohdy plnou hlavu, stresujeme se, nervujeme
se, nespíme, přemýšlíme. I v tomto případě je ale nutné myslet trochu na sebe a na svou psychiku,
ulevit jí a alespoň na chvíli „vypnout“. Jak na to?

JAK MLUVIT S DĚTMI O VÁLCE?
Dění na Ukrajině stresuje nejen dospělé, ale také děti. Ty navíc
často nevědí, jak s informacemi o válce naložit. A nejen rodiče, ale
i pedagogové se potýkají s tím, jak o tom s dětmi mluvit. LOCIKA
– centrum pro děti ohrožené domácím násilím proto připravilo
rady, jak postupovat a čeho se vyvarovat.

PÁR DROBNÝCH RAD A POZNÁMEK
l Pokud pomáháte, nezapomínejte:
◆ se ocenit
◆ že je v pořádku kdykoliv přestat
◆ dobíjet baterky a věnovat se sobě
l Pokud se zrovna teď do přímé pomoci nezapojujete,
neznamená to, že jste horší či špatní lidé,
je pravděpodobné, že Váš čas ještě přijde
l I v té nejtěžší situaci platí, že dělat si starosti
nepomáhá. NIKDY
l Co pomáhá, je zůstávat v klidu a jednat s rozvahou.
VŽDYCKY
l Humor, radost, zábava a smích zůstávají stále
důležitou a platnou součástí našich životů,
nevzdávejte se jich
l Je normální cítit strach, nebo úzkost, nebojujte s nimi. Pokud Vám přerůstají přes hlavu,
vyhledejte odbornou pomoc
l Kam směřuje naše pozornost, to roste, proto
◆ se věnujte svým blízkým a kultivujte to, co je pro vás důležité
◆ přemýšlejte o tom, jaké zprávy a v jakém množství si pouštíte do svého vnitřního světa
– vypněte zpravodajství a běžte ven, regulujte míru zpráv, které se na Vás hrnou z
různých kanálů
◆ myslete na to, co máte ve svých rukou
Pokud nevidíte nic, co můžete ovlivnit, objednejte se k naší interní koučce
Petře Krainové (257 280 987, krainova@kr-s.cz, 725 526 762)
Žijte teď a tady, klidně dýchejte a těšte se na jaro

Více informací získáte na personálním odboru

INFO

PSYCHOLOGICKÁ
POMOC PRO OBČANY
V souvislosti s válkou na Ukrajině čelíme všichni v různé míře
vysoké psychické zátěži. Zde přinášíme kontakty, kde jsou školení
odborníci, kteří umějí se zvládáním krizových situací pomáhat.

CELOSTÁTNÍ LINKY ZDARMA:

Linka bezpečí: 116 111 (nonstop), pomoc pro děti,
mládež a studující do 26 let.
Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), pomoc
dospělým ohledně dětí – pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele.
Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop),
krizová pomoc pro dospělé.

STŘEDOČESKÉ LINKY DŮVĚRY PRO DOSPĚLÉ:
Kladno
Nonstop linka: 777 684 444
Linka 8–20: 312 684 444

Mladá Boleslav
Linky po-pá 9–18: 327 511 111,
326 741 481

Kutná Hora
Linka po–ne: 8–22: 602 874 470

Ve spolupráci s vedením Krajského úřadu Středočeského kraje
vyhlašujeme materiální pomoc zaměstnanců KUSK Ukrajině:
Ve spolupráci s vedením Krajského úřadu Středočeského kraje
vyhlašujeme materiální pomoc zaměstnanců KUSK Ukrajině:

SBÍRKA OBLEČENÍ, OBUVI A POTRAVIN
SBÍRKA OBLEČENÍ, OBUVI A POTRAVIN
která se uskuteční ve dnech od 8.3. do 18.3.2022
která se uskuteční ve dnech od 8.3. do 18.3.2022
v místnosti
0075v vpřízemí
přízemí
vpravo
v místnosti č.
č. 0075
vpravo
(bývalý
kanceláří
(bývalý prostor
prostor kanceláří
SIC)SIC)

Prosím
Vás,abyste
abyste přiváželi
přiváželi následující
komodity:
Prosím
Vás,
následující
komodity:
• dětské oblečení a boty (botičky vždy vložte v páru do zavázaného sáčku)
• dětské
oblečení
a boty
(botičky vždy vložte v páru do zavázaného sáčku)
• dospělé
oblečení
a boty
• dospělé
oblečení
boty zavinovačky, spacáky, karimatky
• lůžkoviny,
deky,a ručníky,
•
trvanlivé
potraviny
(paštiky,
konzervy, balené
vody, karimatky
actimel, piškoty, brumíky,
• lůžkoviny, deky, ručníky, zavinovačky,
spacáky,
přesnídávky, sušenky)
• trvanlivé
potraviny (paštiky, konzervy, balené vody, actimel, piškoty, brumíky,
• dětské pleny, dámské vložky, vlhčené ubrousky

přesnídávky, sušenky)
Prosím
noste jen
pěkné, čisté,
použitelné
věci a neprošlé potraviny.
• dětské pleny,
dámské
vložky,
vlhčené
ubrousky

Prosím noste jen
pěkné,
použitelné věci
a neprošlé potraviny.
Každý
denčisté,
v následujících
časech:
7.00–8.30, 11.00–12.30

Každý den v následujících časech:
Nebo kdykoliv během dne po telefonické domluvě na tel: 257280603 (Dana Thorovská)

LINKY PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ ZDARMA:
Senior telefon (Život 90): 800 157 157 (nonstop.
Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 (denně 8–20:00)
e-mail: linkasenioru@elpida.cz

7.00–8.30, 11.00–12.30

S oddělením Hospodářské správy jsme dohodli možnost vjezdu autem na dvůr z důvodu vyložení.
Zároveň Vám budou k dispozici dobrovolníci, kteří budou pomáhat Vámi přivezené věci vyložit
Nebo kdykoliv během dne po atelefonické
domluvě
na tel: 257280603 (Dana Thorovská)
dopravit do sběrné
místnosti.

S oddělením Hospodářské správy jsme dohodli
možnost
Děkujeme
Vám! vjezdu autem na dvůr z důvodu vyložení.
Zároveň Vám budou k dispozici dobrovolníci, kteří budou pomáhat Vámi přivezené věci vyložit
a dopravit do sběrné místnosti.
Dana Thorovská

Blanka Dvořáková

Marcela Habrcetlová

Eva Krčilová

Děkujeme Vám!

Dana Thorovská

Blanka Dvořáková

Marcela Habrcetlová

Eva Krčilová
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I KULTURA POMÁHÁ
Ukrajině. Vstupenka bude za 100 Kč (nebo
víc, kdo bude chtít). Celé vybrané vstupné
půjde na konto Člověka v tísni.

l Muzeum Mladoboleslavska chystá ve
své pobočce na hradě a v Leteckém muzeu
Metoděje Vlacha prohlídky v ukrajinštině.
A přidávají se i další krajské kulturní instituce.
l V Kladně můžete pomoci návštěvou
benefičního koncertu 16. března od 17:00
hod. v místním kulturním domě. Vystoupí plno
známých umělců a kapel bez nároku na honorář.

Vstupné je dobrovolné a výtěžek poskytne
město Kolín na humanitární účely spojené
s konfliktem na Ukrajině.

l 11. března se od 18:00 hod. koná
benefiční Koncert pro Ukrajinu v Berouně
(Restaurace Jiná káva, U Kasáren 192, Beroun).
Zahraje například Project W (Veronika
Weissová, Marek Krbec, Filip Gurtler) a Jiří
Seifert. Zazpívá Dominika Lukešová, finalistka
Superstar 2020. Mimo to vystoupí zástupci
Ukrajinců s aktuálními informacemi a zástupci
neziskových organizací nabízejících konkrétní
pomoc lidem zasažených válkou. 100 %
vybrané částky poputuje přes Člověka v tísni
přímo na místo potřebné.

l Další Koncert pro Ukrajinu se koná
v úterý 15. 3. v 18 hodin ve Středočeské
vědecké knihovně v Kladně. Jde
o vystoupení kyjevského Tarase Vološčuka,
což je klasický houslista, fenomenální
hráč na kontrabas a úžasně emocionální
vypravěč. V úterý nebude jenom hrát, svůj
komorní koncert doprovodí komentáři
k současné ruské a běloruské agresi na

l Město Mníšek pod Brdy Vás zve na
charitativní koncert pro Ukrajinu, který
se uskuteční v neděli 13. března 2022
v předzámčí od 13:30 hodin
Dobrovolné vstupné a výtěžek z občerstvení
budou poukázány na transparentní účet
zřízený městem Mníšek pod Brdy na pomoc
Ukrajině: 60038-388055349/0800.

l Zítra (sobota 12. března) pořádá
Regionální muzeum v Kolíně komorní
benefiční program pro rodiny s dětmi
ZA DVEŘMI MUZEA, který se uskuteční od
10:00 do 14:00 hodin ve Veigertovském
domě v Kolíně.
Návštěvníci se seznámí s hlavním posláním
a činností muzea a vyzkouší si profesi
archeologa, restaurátora nebo biologa.

Kraj má své místo i na sociálních
sítích. Staňte se na našimi fanoušky!
Vaše tipy a podněty vítáme na prokesova@kr-s.cz

