Люблін
солідарний
з Україною


Люблінський соціальний
комітет допомоги Україні

людей, які втікають
люблінський телефон для
від війни в Україні

533 391 569



ПСИХОЛОГІЧНА
ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Центр кризового втручання у Любліні (Centrum Interwencji Kryzysowej), вул. Пробоство 6А (ul. Probostwo 6A)

чергування україномовного психолога
понеділок - п’ятниця в год. 15.00 - 19.00, тел. +48 575 983 457, вул. Пробоство 6А
(ul. Probostwo 6A)
щосуботи в год. 9.00 - 14.00, тел. +48 733 588 900, вул. Пулноцна 125 (ul. Północna 125)
цілодобове чергування польськомовного психолога, тел. +48 733 588 900

МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Гаряча лінія Міністерство охорони здоров’я
українською та польською мовами

безкоштовне медичне бслуговування
для громадян України, які мають

посвідчення видане Прикордонною службою
Республіки Польща або відбиток штампа
Прикордонної служби Польщі в проїзному
документі, який підтверджує законність
їхнього перебування на території РП після
перетину кордону з 24 лютого 2022 р.
у зв’язку зі збройним конфліктом на
території України

+48 800 137 200
детальна інформація, в тому числі
відносно вакцинації проти Covid-19,
доступна на сайті Люблінського
відділу Національного фонду
охорони здоров’я (NFZ):

www.nfz-lublin.pl

БЕЗКОШТОВНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ ТА ПАРКІНГИ
Громадяни України, які шукають притулку у нашому місті, можуть безкоштовно
користуватися громадським транспортом та звільняються від оплати за
паркувальні місця у зоні платного паркування.

ТУРБОТА ПРО ДІТЕЙ ТА МОЛОДЬ
світлиця для дітей та молоді біженців
Галерея Лабіринт (Galeria Labirynt),
вул. Попелушка 5 (ul. Popiełuszki 5)
вівторок - п’ятниця: 9.00 - 16.00
субота - неділя: 12.00 - 16.00
привітна сенсорна кімната для дітей
та простір для батьків
Baza Matka у Культурному центрі в Любліні
(Centrum Kultury), вул. Пеов’яків 12
(ul. Peowiaków 12)

щоденно: 9.00 - 16.00

cвітлиця для дітей та місце
відпочинку для батьків
Варштати культури (Warsztaty Kultury),
вул. Гродзька 5а (ul. Grodzka 5a)
понеділок - п’ятниця: 10.00 - 16.00
Товариство Приятелів Дітей (Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci), вул. Нарутовіча 54
(ul. Narutowicza 54)

понеділок - п'ятниця: 9.00 - 14.00
субота - неділя: 9.00 - 15.00

Особовий ідентифікаційний номер PESEL
для громадян України
Ідентифікаційний номер
PESEL є, зокрема,
необхідною підставою
отримання соціальної
допомоги.

ДОКУМЕНТИ

Документи, необхідні для отримання
номера PESEL:
паперова заява, подана особисто,
з розбірливим власноручним підписом,
РЕЄСТРАЦІЯ, ЗАЯВИ
документ, що посвідчує особу громадянина
України, або декларація з поданням
Попередній запис на візит
персональних даних та дати перетину
і прийняття заяв:
українсько-польського кордону (під
Центр допомоги громадянам
загрозою кримінальної відповідальності
України (Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy)
за надання неправдивих даних),
вул. Зембожицька 88
фотографія, яка відповідає нормативним
(ul. Zemborzycka 88)
параметрам для отримання посвідчення
Центри надання адміністративних
особи громадянина Польщі (dowodu
послуг (Biuro Obsługi Mieszkańców )
osobistego), яку можна теж зробити на місці,
вул. Вєнявська 14 (ul. Wieniawska 14)
адреса електронної пошти та польський
вул. Філаретів 44 (ul. Filaretów 44)
номер мобільного телефону – для
Заявки приймаються від
створення “довіреного профілю” (profil
zaufany) та електронної ідентифікації
понеділку до п’ятниці
(e-tożsamość).
о год. 7.45–15.15.

Діти до 12 років не мусять бути присутні особисто,
якщо батьки представлять їх документи і фотографію.
Більше інформації на сторінці lublin.eu

