Lublin
solidarny
z Ukrainą


Lubelski Społeczny
Komitet Pomocy Ukrainie

lubelska infolinia

dla osób uciekających
przed wojną w Ukrainie

533 391 569



POMOC PSYCHOLOGICZNA

Centrum Interwencji Kryzysowej
w Lublinie, ul. Probostwo 6A

dyżur psychologa w języku ukraińskim:
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 19.00, tel.: +48 575 983 457, ul. Probostwo 6A
w każdą sobotę, w godz. 9.00 - 14.00, tel.: +48 733 588 900, ul. Północna 125
całodobowy dyżur psychologa w języku polskim, tel.: +48 733 588 900

POMOC MEDYCZNA

Infolinia Ministerstwa Zdrowia
w języku ukraińskim i polskim

bezpłatna opieka zdrowotna

+48 800 137 200

przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy posiadają
zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP
lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt
na terytorium RP, po przekroczeniu granicy
od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium Ukrainy.

szczegółowe informacje, w tym
dotyczące szczepień przeciw Covid-19,
dostępne na stronie internetowej
NFZ/Oddział Lublin:

www.nfz-lublin.pl

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA MIEJSKA I PARKINGI
Obywatele z Ukrainy, szukający schronienia w naszym mieście, mogą bezpłatnie korzystać
z przejazdów komunikacją miejską oraz są zwolnieni z opłat za miejsca parkingowe
w Strefie Płatnego Parkowania.

OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
świetlica dla dzieci i młodzieży uchodźczej
Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5
wtorek - piątek: godz. 9.00 - 16.00
sobota - niedziela: godz. 12.00 - 16.00
przyjazna sala sensoryczna dla dzieci
i przestrzeń dla rodziców
Baza Matka w Centrum Kultury,
ul. Peowiaków 12
codziennie, godz. 9.00 - 16.00

świetlica dla dzieci
i miejsce odpoczynku dla rodziców
Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a
poniedziałek - piątek: godz. 10.00 - 16.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
ul. Narutowicza 54
poniedziałek - piątek: godz. 9.00 - 14.00
sobota - niedziela: godz. 9.00 - 15.00

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy
Uzyskanie numeru PESEL
uprawnia do otrzymania
pomocy socjalnej.
ZAPISY I WNIOSKI
Zapisy i przyjmowanie wniosków:
Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy
ul. Zemborzycka 88
ul. Lwowska 11
Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Wieniawska 14
ul. Filaretów 44
Zapisy i przyjmowanie wniosków
odbywa się w godzinach 7.45 - 15.15,

od poniedziałku do piątku.

DOKUMENTY
Dokumenty, potrzebne do nadania
numeru PESEL:
wniosek w wersji papierowej złożony osobiście,

opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem,
dokument potwierdzający tożsamość lub
oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności
karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy Ukraina-Polska,
fotografia spełniająca parametry fotografii
jak do uzyskania dowodów osobistych
dla obywatela naszego kraju, będzie możliwość
wykonania jej na miejscu,
adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu
komórkowego - do nadania profilu zaufanego
i e-tożsamości.

Obecność dzieci do 12 roku życia nie jest obowiązkowa, jeżeli rodzice
posiadają niezbędne dokumenty i zdjęcie dziecka.
Więcej informacji na stronie

lublin.eu

