Záznam z jednání starostů ORP Litomyšl k uprchlické krizi
Datum: 25. 3. 2022
Přítomni: viz listina přítomných
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. Benešová a O. Radimecká
- kontakty: help@litomysl.cz, Olga Radimecká, 737 941 829, olga.radimecka@seznam.cz, Petra
Benešová 607 605 720, pbenesova@lit.cz
- Rodinné centrum otevřeno každý den 8:30 – 13:00 hodin
- představen oficiální FC profil města pro lokální koordinaci dobrovolníků a pomoc válečným
uprchlíkům z Ukrajiny „Litomyšlané pro Ukrajinu“ (https://www.facebook.com/litomyslane.pro.ukrajinu/)
- každou středu v 16 hodin je setkání Ukrajinců v rodinném centru (Toulovcovo náměstí 1163).
- informace k zřízení účtu pro uprchlíky - do 31. března si lze bezplatně zřídit účet u ČSOB s tím, že
od banky dostanou 2500 Kč. ČSOB v Litomyšli končí (od dubna bude nejblíž ve Svitavách), ale
bankomat v Litomyšli bude stále. Je třeba se do banky na schůzku předem objednat. Adresa:
Nerudova 1285, kontakt na objednání 230 046 655, info.litomysl@csob.cz . Stejnou nabídku má i
Komerční banka.
- informace o kurzech češtiny:
1. Úterý 15:00 - 16:00 v 2. Základní škole - červené (U Školek 1117). Lektorkou je Martina Míková
(bude na vás čekat před školou)
2. Středa 18:00 - 19:00 v Rodinném centru (Toulovcovo náměstí 1163). Lektorkou je Lenka Bigmore
3. Pondělí od 14:30 pořádá FCH Litomyšl v Jindrově vile (malá skupina pro straší ženy)
- upozornění na on-line jazykový kurz https://easylingo.com/en/czech-for-ukrainians/
- materiální pomoc - každý pátek 16 - 18 hodin je otevřena vila Klára v Litomyšli, uprchlíci si mohou
zde zdarma nabrat věci, které potřebují k bydlení – nádobí, peřiny, povlečení, ručníky, osušky,
elektroniku, nábytek, věci do domácnosti, potřeby pro děti (kočárky, nočníky, hračky, hry, pastelky....)
Každý pátek přijímají od dárců další věci.
Materiální pomoc (léky, hygienické potřeby, potraviny, školní potřeby, oblečení) je možná čerpat ve
Farní charitě v budově Lidového domu, Bělidla 392, Litomyšl
Příjem materiálové pomoci
Výdej pomoci uprchlíkům

Lidový dům
Lidový dům

pracovní dny
pracovní dny

9 – 17
9 – 15

- sousedská výpomoc v domácnosti – RC vytvořilo seznam prací, které mohou Ukrajinci vykonávat,
min. cena 120 Kč/hod.
- kino v Litomyšli plánuje vysílat pohádky v ukrajinštině
- upozornila, že uprchlíci potřebují wifi především pro spojení s domovem na Ukrajině, kde mají zbytek
rodiny
D. Brýdl
- rada města uvolnila 4 byty, je potřeba je vybavit a vybrat dle pravidel rodiny. Dva byty na
Komenského nám. k nastěhování příští týden (4lůžka a 6-7lůžek). Další 2 se budou připravovat
- zdarma vstup do krytého bazénu do konce dubna 2022
- řeší se přístup starostů do databáze HUMPO - Makovský
- Ubytování - koordinace: R. Makovský (+ IC). Pro nouzové ubytování předběžně dohodnuta tenisová
hala a Sokolovna. V případě přerozdělování stát/kraj směřovat více uprchlíků do obcí s infrastrukturou

(školky, školy….). Pro ORP Litomyšl by to mělo být 346 Ukrajinců. Veškeré ubytování by mělo být
zaneseno do systému HUMPO. Řeší se přístup starostů do této databáze.
M. Nádvorníková
- Školství (hodně informací na www.edu.cz či přes Střední článek na okrese SY), do srpna adaptační
skupina pro školkové děti – M. Nádvorníková s J. Brokešová, od září 2022 nová třída na MŠ
Sedmikráska. Děti musí být očkované dle českých norem.
- základní školy: děti přijímají průběžně všechny tři ZŠ – řeší ředitelé
- dotazy kolem školství směřovat na M. Nádvorníkovu a R. Šulcovou, střední školy pí Bětáková
Různé
- kurzy češtiny - Sebranice od 31. 3. od 17:00 hodin v nové mateřské škole, Dolní Újezd 2x týdně
- odkazy na psychologické poradenství https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina
- nový kostel v Litomyšli – vzájemné hlídání dětí ukrajinskými ženami
- všechny informace na webu města
https://www.litomysl.cz/aktuality/pomoc_pro_ukrajinu_jak_se_pridat

Zapsala: M. Kubešová

