Соціальна
допомога
Виплати MOPS
Громадяни України, які в’їхали
до Польщі після 24 лютого 2022
року, мають право на одноразову допомогу в розмірі 300
злотих. Заяви на виплати можна подати в одному з відділів
Муніципального центру соціальної допомоги (MOPS) _12-23.
Необхідно мати номер PESEL,
польський номер телефону та
номер польського банківського рахунку.

Ми з
вами!
Мапа Вроцлава
для нових мешканців
і мешканок

видання
ДЛЯ УКРАЇН
И
для мігрантів і мігранток
Пункти інформації та активності

Інформаційні
пункти
Пункт інформації для мігрантів у Переході діалогу _5
ul. Świdnicka 19
(підземний перехід)
Безкоштовні консультації надають працівники ВроМігранта та Інституту Прав Мігрантів
чотирма мовами: українською,
польською, російською та англійською.
Тут ви також зможете поспілкуватися з юридичними консультантами з Окружної палати юридичних консультантів
у Вроцлаві: пн, ср 12.00-18.00,
сб 12.00-16.00.
Перехід діалогу – це також місце
зустрічей, дебатів, навчальних
майстерень та інших заходів,
які підтримують співпрацю та
розвиток діалогу.
Пункт інформації ВроМігрант _6
ul. Świdnicka 19
(підземний перехід)
У міському пункті ви отримаєте
інформацію щодо прав громадян України у Польщі, адміні-

стративних питань (надання номеру PESEL, виплати) та побуту
(запис дітей до школи, медичне
обслуговування, робота). Безкоштовні консультації надаються
чотирма мовами: українською,
польською, російською та англійською.
Інститут прав мігрантів _7
ul. Ruska 46a/201
Тут ви отримаєте допомогу з
адміністративно-правових
питань, рекомендації кар’єрного
консультанта та психологічну
підтримку. Безкоштовні консультації відбуваються чотирма мовами: українською, польською,
російською та англійською.
Товариство Номада _8
ul. Paulińska 4/8
Пункт надає безкоштовні юридичні консультації, допомогу в
заповненні документів та заяв,
а також супроводжують під час
візитів до офіційних установ.
Консультації відбуваються чотирма мовами: українською,
польською, російською та англійською.

Робота
Доступ до ринку праці
Наразі всі громадяни України
звільнені від обов’язку мати
дозвіл на роботу. З питаннями
про права та обов’язки працівників та роботодавців, договори та
умови працевлаштування можна звертатися на гарячу Зелену лінію за номером 19524.
Пошук роботи
Якщо ви шукаєте роботу, зверніться до Повітового центру
зайнятості, де вас ознайомлять з наявними вакансіями,
допоможуть підготувати резюме тощо. Ви можете знайти
пропозиції роботи на сторінці:
oferty.praca.gov.pl
Повітовий центр зайнятості _38
(Powiatowy Urząd Pracy)

ul. Gliniana 20-22

Вроцлавський центр інтеграції _39 також надає під-

тримку в пошуку роботи українською та російською мовами.
Підприємництво
А може у Вас є власні бізнес-ідеї? Ви можете відкрити
фірму або зареєструватися як
фізична
особа-підприємець.
Більше інформації ви отримаєте у Пункті економічної інформації.
Офіс економічного розвитку
– Пункт економічної інформації _40
(Biuro Rozwoju Gospodarczego –
Punkt Informacji Gospodarczej)

ul. Świdnicka 53, каб. 311
(4 поверх)

Бізнес
В інформаційному пункті ARAW
підприємці та інвестори можуть отримати консультацію
щодо переміщення бізнесу.
Invest in Wrocław (ARAW) _41
pl. Solny 14

Ви також можете звернутися до
MOPS для отримання сімейних
виплат та інших видів допомоги літнім людям та людям з
інвалідністю. Детальну інформацію надасть Офіс обслуговування клієнтів _12
Муніципальний центр
соціальної допомоги (Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej,
MOPS) _12
Відділ виплат
Бізнес-центр GRAFIT
ul. Namysłowska 8
Виплати ZUS для сімей з дітьми
Громадяни України, які прибули з дітьми після 24 лютого
2022 року, мають право на отримання сімейної допомоги:
• щомісячна допомога по догляду за дитиною у розмірі
500 злотих на кожну дитину
віком до 18 років (500+);
• Сімейний капітал опіки
(RKO) для другої та наступної дитини віком 12-35
місяців;
• щомісячна допомога на
оплату ясел до 400 зл;
• щорічна одноразова виплата в розмірі 300 злотих на
шкільне приладдя (300+).
Ви можете подати заявку на
отримання виплат онлайн на
сайті: zus.pl. Детальніше можна
дізнатися на гарячій лінії ZUS
+48 22 444 02 55 (пн-пт 8.0018.00).

Заклад соціального страхування (Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, ZUS)
ul. Pretficza 11 _24
ul. Litomska 36 _25
Доплати за забезпечення
житлом та харчуванням
Усі мешканці Вроцлава, які надали безкоштовне проживання та харчування біженцям з
України, можуть подати заяву
на виплату 40 злотих допомоги
на день. Допомога виплачується за прожиті біженцями дні.
Заяви можна подати до Офісів
обслуговування клієнтів Ради
муніципальних ресурсів_26-32
та ТОВ Вроцлавські помешкання _33-34.
Допомога УВКБ (ООН)
У центрі допомоги УВКБ ООН
Blue Dot ви знайдете підтримку
та безпечне місце для спілкування. Управління Верховного
комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) також надає
фінансову допомогу людям, які
втекли з України. Щоб зареєструватися в програмі, заповніть форму на сайті: help.unhcr.
org/poland
Центр допомоги УВКБ Blue
Dot _35
ul. Piłsudskiego 69/73
Пункти матеріальної допомоги та їдальні
У пунктах тимчасової матеріальної допомоги, за наявності,
можна знайти продукти тривалого зберігання, одяг, мийні засоби. У пункті Czasoprzestrzeń
також знаходиться їдальня
World Central Kitchen, де ви
зможете отримати гарячий
обід.
Czasoprzestrzeń _36
ul. Tramwajowa 1-3
Дортмундсько-Вроцлавсько-Львівський Фонд ім. св.
Ядвіги _37
ul. Świętego Marcina 4

Медична
допомога
Якщо ви громадянин України
та прибули до Польщі після 24
лютого 2022, ви маєте право на
безкоштовні медичні послуги на
тих самих умовах, що й громадяни Польщі.
Щоб отримати докладнішу інформацію про охорону здоров’я в
Польщі, продовження онкологічного та гематологічного лікування, а також працевлаштування
медичних працівників, зателефонуйте на безкоштовну цілодобову
гарячу лінію Національного фонду охорони здоров’я (NFZ)
+48 800 190 590 (доступна українською).
Поліклініки
Якщо вам погано, але вашому
життю нічого не загрожує, немає раптового погіршення здоров’я, ви можете звернутися за
допомогою в поліклініку. Знайти
найближчу поліклініку можна на
сторінці: gsl.nfz.gov.pl

Телеплатформа першого контакту
У нічний час (з 18.00 до 8.00 наступного дня), у вихідні та святкові дні (24 години на добу) ви
отримаєте медичну допомогу
українською мовою за номером
Телеплатформи Першого Контакту:
+48 800 137 200.
Відділення невідкладної допомоги
У невідкладних ситуаціях, що
загрожують життю та здоров’ю,
вам допоможуть спеціалісти відділень невідкладної медичної
допомоги (SOR) _42-46.
Швидка допомога
Якщо вашому життю та здоров’ю
загрожує небезпека, викличте
швидку допомогу за номерами
999 або 112.
Поради щодо здоров’я вагітним
жінкам, матерям дітей до 1 року
Вроцлавський центр здоров’я SP ZOZ
+48 697 486 161 (українська),
+48 691 852 069 (польська)
pomocukraina@spzoz.wroc.pl

Психологічна
допомога
Стаціонарний пункт психологічної підтримки працює в гуртожитку Т-16 за адресою вул.
Edwarda Wittiga 4. До решти
закладів необхідно записатися за телефоном або електронною поштою:

Клініка когнітивно-поведінкової
терапії Університету SWPS
(українська, російська, польська,
англійська)
запис: +48 22 517 96 96
пн-пт 8.00-20.00
ukrainaSOS@swps.edu.pl

Вроцлавський центр інтеграції
(українська, російська, польська,
англійська)
+48 504 799 615, пн-пт 8.00-16.00
pomagamyukrainie@wci.wroclaw.pl

Фонд «Раптово самі»
(Підтримка людей після втрати)
(українська, російська)
пн-вт 17.00-20.00
запис: +48 800 108 108
пн-пт 14.00-20.00

Фонд «Калейдоскоп Культур»
(українська, польська)
запис (в тому числі смс):
+48 530 664 905
pomoc@kalejdoskopkultur.pl
sos_ua@kalejdoskopkultur.pl

Центр психічного здоров’я +
(українська, російська, польська)
ul. Ostrowskiego 13c
запис (в тому числі смс):
+48 663 222 260
пн-пт 8.00-20.00

Освіта
Опіка над дітьми – ясла
У догляді за дітьми віком 1-3
роки вам допоможуть ясла. Набір в ясла відбувається онлайн
за
допомогою
Довіреного
профілю на сторінці: rekrutacjazlobki.um.wroc.pl
Школа
Діти 7-18 років зобов‘язані відвідувати школу. Ви можете записати свою дитину до школи
за допомогою Департаменту
освіти (дитячий садок або початкова школа: +48 71 777 87
06, wpp@um.wroc.pl; старша
школа: +48 71 777 77 91, wps@
um.wroc.pl) або безпосередньо
в навчальному закладі. Також
у Вроцлаві діють підготовчі
класи для дітей з інших країн, які починають навчання у
Польщі.
Якщо ваша дитина продовжує дистанційне навчання в
Україні, ви повинні повідомити про це особисто або поштою
за адресою:

Департамент освіти _47
ul. G. Zapolskiej 4
каб. 439
50-032 Wrocław
Вища освіта
Міський
проєкт „Study in
Wroclaw” (ARAW) надає інформацію про навчання у вищих
навчальних закладах Вроцлава. Консультанти ознайомлять
вас зі списком вроцлавських
університетів, чинними правилами набору та визнанням
іноземних дипломів.
Study in Wrocław _48
pl. Solny 14
Вивчення польської мови
У проєкті «Вроцлав мовами
світу» (WCI) _49 волонтери та
учні зустрічаються в парах
або групах і спілкуються польською. Навчання проходить у
стилі мовного клубу або тандему. Необхідна реєстрація через
форму на сайті: wnjs.pl

Призначення
тимчасового
опікуна
Якщо дитина приїхала до
Польщі без батьків, слід звернутися до польського суду з
проханням призначити тимчасового опікуна. Опікуном може
бути член сім’ї (наприклад, бабуся, старші брати та сестри)
або треті особи (друзі, сусіди).
Юристи та консультанти у Переході Діалогу _5 допоможуть
вам підготувати заяву до суду.
Заяву необхідно подати або
надіслати до Відділу у справах
сім’ї та неповнолітніх районного суду за місцем проживання.
Тимчасовий опікун має право,
зокрема, давати згоду на медичне обслуговування та представляти неповнолітнього в
офіційних установах.

Вступ

Вітаємо вас у Вроцлаві!
У цей важкий час війни ми хочемо бути поруч з вами. Переконані,
що ваша присутність, досвід та культура лише збагатить наше
місто.
Щоб полегшити ваші перші кроки у Вроцлаві, ми створили цей
буклет з мапою, в якому зазначені усі найважливіші установи та
номери телефонів. Як оформити номер PESEL, записати дитину до
школи, шукати роботу чи отримати соціальну допомогу – відповіді
на всі ці питання ви знайдете у цьому буклеті.
Незалежно від того, чи Вроцлав стане для вас місцем тимчасового
прихистку чи новим домом, ми робимо усе, щоб місто було для вас
безпечним, комфортним та дружнім.
Ласкаво просимо!

Sąd Rejonowy dla WrocławiaŚródmieścia _50
(Районний суд для Вроцлава-Середмістя)
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
pl. Powstańców Śląskich 14,
53-314 Wrocław
Sąd Rejonowy dla WrocławiaKrzyków _51
(Районний суд для Вроцлава-Кшикі)
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Joannitów 14,
50-525 Wrocław
Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej _52
(Районний суд для Вроцлава-Фабрична)
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Świebodzka 5,
50-046 Wrocław

Дата публікації: червень 2022.

Безпека
112 – це безкоштовний загальноєвропейський екстрений номер,
за яким вас перенаправлять до
екстрених служб: поліції, швидкої
допомоги чи пожежної служби
За цим номером можна зателефонувати без SIM-карти. Телефонуйте лише в ситуаціях, що
вимагають втручання екстрених
служб.
Поліція (112, 997)
Якщо вам загрожує небезпека
або ви бачите особу, яка потребує допомоги, негайно телефонуйте за номером 112 або 997.
До поліції також можна звернутися, якщо ви є свідком злочину
або порушення громадського
порядку.
wroclaw.policja.gov.pl
Пожежна служба (112, 998)
Викликайте пожежну службу у
випадку пожежі, стихійних лих
або інших загроз.
kmpsp.wroclaw.pl
Швидка допомога (112, 999)
Телефонуйте, якщо ваше або чиєсь життя та здоров’я знаходяться в небезпеці. Не викликайте
швидку, якщо ситуація не загрожує життю та здоров’ю.

Муніципальна поліція (986)
Телефонуйте, якщо ви хочете повідомити про порушення спокою
та порядку в громадських місцях
(наприклад, порушення тиші в
нічний час) або правопорушення (наприклад, нелегальне паркування).
smwroclaw.pl
Центр розшуку зниклих безвісти Головного управління поліції
+48 47 721 23 07
За номером можна надати або
отримати інформацію та допомогу в ситуаціях, пов’язаних із
зникненням людей, які перетнули кордони у зв’язку з війною в
Україні.
Протидія торгівлі людьми
Національний інформаційно-консультаційний центр
+48 22 628 01 20
Телефонуйте у разі будь-якої
підозри у торгівлі людьми, якщо
хтось хоче забрати ваші документи, змушує або спонукає вас
до незаконних дій: злочинів, жебрацтва, проституції тощо.

4 Лапи Вроцлава
+48 600 675 903, +48 796 150 429
+48 530 497 655, +48 605 135 594
(українська, російська)
+48 690 298 444
(польська, англійська)
4lapywroclaia@gmail.com

Безкоштовне розселення
У пункті ви отримаєте направлення до безкоштовних групових місць проживання з харчуванням у Вроцлаві та Нижній
Сілезії. На вокзалі також є спальні місця для тих, хто перебуває
у Вроцлаві проїздом. У пункті ви
отримаєте медичну та психологічну допомогу, а також безкоштовні SIM-карти.
Головний залізничний вокзал
_1
Воєводський інформаційний
пункт для біженців з України
ul. Piłsudskiego 105
Реєстрація і номер PESEL
Громадяни України та їх подружжя, які прибули до Польщі після
24 лютого 2022 року у зв’язку з
війною, можуть перебувати у
Польщі 18 місяців. Інформацію
щодо ваших прав у Польщі ви

Власники собак і котів можуть
звернутися до одного з лікарів,
призначених окружним ветеринаром, для безкоштовного чіпування та вакцинації
або для отримання дозволу на
легальний перетин кордону
(список ветеринарів доступний на сайті wroc.piw.gov.pl).

отримаєте за номером Управління у справах іноземців +48 47
721 75 75.
Щоб мати можливість користуватися допомогою, необхідно
оформити номер PESEL зі статусом UKR в одному з Центрів
обслуговування
мешканців
міської адміністрації. До заяви
необхідно додати фотографію та
здати відбитки пальців. У наметах біля Центрів вихідці з України можуть зробити фотографію
безкоштовно.
Міська адміністрація
Вроцлава
Центр обслуговування мешканців
(Urząd Miejski Wrocławia Centrum
Obsługi Mieszkańca COM)

pl. Nowy Targ 1-8 _2
ul. G. Zapolskiej 4 _3
ul. Kromera 44 _4

Важливі
установи
Генеральне Консульство
України _9
pl. Biskupa Nankiera 7

Домашні
улюбленці
Ви приїхали до Вроцлава зі своїм домашнім улюбленцем, і вам
потрібна допомога в догляді?
Волонтери фонду «4 Лапи Вроцлава» допоможуть розв’язати
питання з харчуванням, транспортом, необхідними щепленнями тощо.

Перші кроки

У Консульстві ви можете, між
іншим, продовжити термін дії
закордонного паспорта, вписати
дитину в паспорт батьків, отримати свідоцтво про ідентифікацію особи.
У зв’язку з воєнним станом в
Україні на даний час виготовлення паспорта громадянина
України для виїзду за кордон є
неможливим.
Якщо дитина виїхала з України
після початку війни без згоди одного чи обох батьків, поставте її
на консульський облік онлайн за
посиланням:
konsulat-ukrainy.pl/register
Міжнародний захист
Прикордонна служба _10

(Straż Graniczna)

ul. Graniczna 105A
Ви не зобов’язані подавати заяву
про міжнародний захист (статус
біженця), але маєте на це право.

Щоб подати заяву про міжнародний захист, домовтеся про візит
в офісі прикордонної служби у
Вроцлаві.
Дозвіл на тимчасове та постійне перебування
Нижньосілезьке воєводське
управління _11
(Dolnośląski Urząd Wojewódzki)

pl. Powstańców Warszawy 1
Якщо ви приїхали в Польщу після 24 лютого 2022 року, ви можете подати заяву на отримання
дозволу на тимчасове перебування не раніше, ніж через 9 місяців від дати в’їзду.
Якщо у вас є карта поляка або
польське коріння, ви можете
подати заяву на постійне перебування в будь-який час.
Заяви на отримання дозволу
на тимчасове та постійне перебування розглядає Відділ у
справах громадян та іноземців
Нижньосілезького воєводського
управління. Більше інформації
про процедуру можна знайти на
сайті przybysz.duw.pl
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Департамент освіти
(Departament Edukacji)
50
ul. G. Zapolskiej 4
Запис дітей до садочків і початкоJagodno
вих шкіл (1-8 клас):
+48 71 777 87 06, wpp@um.wroc.pl
Запис до старших шкіл (9-11 клас):
+48 71 777 77 91, wps@um.wroc.pl
Вища освіта
Study in Wrocław
Агенція розвитку вроцлавської
агломерації
Agencja Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej (ARAW)
pl. Solny 14
+48 71 776 71 33
+48 728 388 907 (Viber, WhatsApp)
пн-пт 8.00-16.00
office@study-in-wroclaw.pl
study-in-wroclaw.pl
Вивчення польської мови
Вроцлав мовами світу
Вроцлавський центр інтеграції
(Wrocław na językach świata
Wrocławskie Centrum Integracji)
ul. Strzegomska 49
+48 71 782 35 11
kontakt@wnjs.pl
www.wnjs.pl

51

52

ПРИЗНАЧЕННЯ ТИМЧАСОВОГО
ОПІКУНА
Ch
iń s
Sąd Rejonowy dla
ka
Wrocławia-Śródmieścia
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
pl. Powstańców Śląskich 14
53-314 Wrocław
пн-пт 7.30-15.30
Sąd Rejonowy dla WrocławiaKrzyków
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Joannitów 14, 50-525 Wrocław
пн 10.00-18.00, вт-пт 8.00-15.00
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Świebodzka 5, 50-046 Wrocław
пн 7.30-18.00, вт-пт 7.30-15.30
ЦЕРКВИ

53

54

55
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I gn

+48 71 323 57 10
wm.wroc.pl
33 Grafit, ul. Namysłowska
8
Wrocławski
34 Відділ COM, ul. Gazowa 20
Tor Wyścigów
пн-пт 7.30-15.30

+48 600 329 135, +48 604 253 127
naНЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА
fi a l ДОПОМОГА
(кар’єрні консультанти)
Wojszyce 47
a ra
P
пн-пт 7.45-14.45
42 SOR Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ
Вроцлавський центр інтеграції
ul. Weigla 5
(Wrocławskie Centrum Integracji,
+48 261 660 130
WCI)
24/7
ul. Strzegomska 49 Ołtaszyn
+48 504 799 615
43 SOR Uniwersytecki Szpital Kliniczny
пн-пт8.00-16.00
we Wrocławiu
pomagamyukrainie@wci.wroclaw.pl
ul. Borowska 213
wci.wroclaw.pl/help-ukraine
+48 71 733 29 64
48
24/7
Підприємництво
Офіс економічного розвитку
44 SOR Wojewódzki Szpital
– Пункт економічної інформації
Specjalistyczny we Wrocławiu
(Biuro Rozwoju Gospodarczego
ul. Kamieńskiego 73A
– Punkt Informacji Gospodarczej)
+48 71 327 01 14/15
ul. Świdnicka 53, каб. 311 (4 поверх)
24/7
+48 71 777 78 19, +48 777 72 53
brg@um.wroc.pl
45 SOR Dolnośląski Szpital
пн-пт 7.45-15.45
Specjalistyczny im. T. Marciniaka
ul. Fieldorfa 2
Бізнес
Rodzinny
+48 71 306 43 00
Invest in Wrocław
49
24/7
Агенція розвитку вроцлавської
агломерації
Для дітей:
Agencja Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej (ARAW)
46 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
pl. Solny 14
im. J. Gromkowskiego
+48 71 783 53 10
ul. Koszarowa 5, буд. A3, 1 поверх
пн-пт 8.00-16.00
+48 71 392 53 38
office@invest-in-wroclaw.pl
24/7
araw.pl
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ТОВ Вроцлавські
помешкання
Центр обслуговування
мешканців
Partynice

Виплати для сімей з дітьми
Konnych
Заклад соціального страхування
5
Допомога УВКБ (ООН)
Partynice
(Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS)
Центр
допомоги
УВКБ
Blue Dot
35
24 ul. Pretficza 11
Одноразова допомога 300 зл та
ul. Piłsudskiego 69/73
25 ul. Litomska 36
Bielany
інші виплати
пн-пт, нд 8.00-16.00
40
пн 8.00-18.00
Муніципальний центр соціальної
Wrocławskie
help.unhcr.org/poland
вт-пт 8.00-15.00
допомоги
Bielany
+48 22 444 02 55 (гаряча
лінія для
(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Пункти матеріальної допомоги
Wysoka
громадян України, пн-пт
8.00-18.00);
Wrocławskie
MOPS)
Bielany
та їдальні
UA@zus.pl
12 ul. Namysłowska 8
Wrocławskie
36 Czasoprzestrzeń
zus.pl
Бізнес-центр GRAFIT
Cha
ul. Tramwajowa 1-3
br o
Відділ виплат
wa
35
пн-пт 12.00-18.00
Доплати за забезпечення житлом
Офіс обслуговування клієнтів
пн-пт
10.00-18.00
(їдальня
World
Bielany
та харчуванням
(1 поверх)
Central Kitchen)
Wrocławskie
Рада муніципальних
ресурсів
+48 71 782 23 22agazynow a
M
Офіси обслуговування клієнтів
41
пн-пт 7.30-15.00
37 Дортмундсько-Вроцлавсько(Zarząd Zasobu Komunalnego
mops.wroclaw.pl
Львівський
Фонд
ім.
св.
Ядвіги
Biura Obsługi Klienta, BOK)
13 ul. Strzegomska 6
ul. Świętego Marcina 4
+48 71 776 24 36
(головний офіс)
пн-сб 10.00-18.00
zzk.wroc.pl
14 ul. Hubska 30/32
нд
10.00-14.00
26 ul. św. Antoniego 19
Офіс обслуговування клієнтів
27 ul. Otwarta 3-5
(1 поверх)
РОБОТА
28 ul. Karola Miarki 7
29 ul. Brzeska 8-10
Пошук роботи
Локальні відділи соціальної
30 ul. Papiernicza 9-11
роботи
38 Повітовий центр зайнятості
31 al. Hallera 149,
(Powiatowy Urząd Pracy)
(Oddziały Zespołów Terenowej Pracy
32 ul. Gajowicka 96A
ul. Gliniana 20-22
Socjalnej)
pn-pt 7.30-15.30
(буд. A, 1 поверх, каб.1)
15 ul. Braniborska 6/8
+48 694 340 718, +48 694 340 616
16 ul. Średzka 42
(посередники у працевлаштуванні)
17 ul. Nowowiejska 102
18 ul. Oficerska 9A
19 ul. Kniaziewicza 29
a
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21 ul. Żeromskiego 79
22 pl. Św. Macieja 4, 19/20
Відділ для бездомних та біженців
(Zespół ds. Osób Bezdomnych i
Uchodźców)
23 ul. Zachodnia 3

Mi

wa

Klecina
20 ul. Kamieńskiego 190

14
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Реєстрація і номер PESEL
Міська адміністрація Вроцлава
Центр обслуговування мешканців (COM)
Gądów
(Urząd Miejski Wrocławia,
8 Товариство Номада
Centrum Obsługi Mieszkańca, COM)
пн-пт 10.00-17.00
+48 71 777 87 77
консультації з юристом:
bip.um.wroc.pl
пн 10.00-14.00 пт 14.00-18.00
2 pl. Nowy Targ 1-8
(обов’язковий запис)
Wrocław
pn-pt 8.00-17.15
nomada.info.pl
Południe
3 ul. G. Zapolskiej 4
ВАЖЛИВІ
УСТАНОВИ
pn-pt 8.00-17.15
Nowa
Wieś
4 ul. Kromera 44
Wrocław Генеральне консульство
9
pn-pt 8.00-15.15
Wrocławska
Вроцлаві
Południe України уS8
pl. Biskupa Nankiera 7
ІНФОРМАЦІЙНІ ПУНКТИ
+48 71 712 76 00
Пункт інформації для мігрантів
+48 786 203 025
5 у Переході діалогу
(в разі загрози життю чи загибелі
ul. Świdnicka 19
громадян України)
(підземний перехід)
пн-нд 8.30-20.30
+48 71 798 64 97
wroclaw.mfa.gov.ua
пн-пт 9.00-18.00
Міжнародний захист
сб 10.00-16.00
10 Прикордонна служба
przejsciedialogu.wcrs.wroclaw.pl
(Straż Graniczna)
Пункт інформації ВроМігрант
ul. Graniczna 105A
6
ul. Świdnicka 19
+48 71 358 47 00
(підземний перехід)
wroclawstrachowice@strazgraniczna.pl
+48 71 772 49 50
пн-нд 7.30-15.30
+48 735 969 992 (Viber)
nadodrzanski.strazgraniczna.pl
+48 538 579 555 (Viber)
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Інститут прав мігрантів
ul. Ruska 46a/201
+48 510 011 846
+48 571 330Zabrodzie
203
zapisy@instytutpm.eu
пн 10.00-18.00
вт-нд 10.00-17.00
www.instytutpm.eu
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Oławskie
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134 m

Ka

Безкоштовне розселення
Головний залізничний вокзал
(Dworzec Główny, PKP)
Воєводський інформаційний
пункт для біженців з України
ul. Piłsudskiego 105
24/7

Дозвіл на тимчасове та постійне
перебування
Нижньосілезьке воєводське
управління
(Dolnośląski Urząd Wojewódzki)
pl. Powstańców Warszawy 1
+48 71 701 11 00
пн-пт 8.30-15.30
przybysz.duw.pl
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+48 538 579 517
wromigrant@wcrs.wroclaw.pl
пн-пт 9.00-17.00
www.wielokultury.wroclaw.pl
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Українська греко-католицька
церква
Собор Воздвиження Чесного Хреста
pl. Nankiera 15
Польська автокефальна православна церква:
Церква Святих Кирила та Мефодія
ul. Świętej Jadwigi 13/14
Собор Різдва Пресвятої Богородиці
ul. Świętego Mikołaja 40
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