
Iniciatíva Buddíci 
pre Ukrajincov

Prvých 7 krokov pomoci 
pre ukrajinskú rodinku na 

Slovensku



Stal si sa Buddíkom Rodinke, ktorá len pred pár dňami prišla na Slov-
ensko? Nezabudni, že Rodinka si najskôr bude potrebovať oddýchnuť 
po náročnej ceste. Je dobré im dopriať priestor, kým s nimi začneš 
vybavovať všetky potrebné doklady. Je vhodné sa im ozvať, dať im 
vedieť, že si tu pre nich, ale určite buď trpezlivý/á pri očakávaní odpo-
vede. Sami dajú vedieť, kedy sú pripravení riešiť administratívne veci. 
Tu je zoznam tých najpotrebnejších, v poradí, ktoré sa nám v  testovaní 
nášho projektu osvedčilo najviac: 

1. SIM karta 
- je potrebná na všetky ďalšie úkony

2. Ohlásenie pobytu + status 

“dočasného útočiska“

(v Bratislave to rieši Asistenčné centrum Bottova) - Rodinku nenútime 

žiadať o dočasné útočisko ale vysvetlíme im výhody tohto statusu, 

hlavne pokiaľ chcú zostať na SR počas trvania vojny (na formulár 

sa dá registrovať online, urýchli sa tým celý proces) - tu ti pomôže  

 Buddíkovský rázcestník. 

https://docs.google.com/document/d/1oY89mmNVLwMLCA_0b_tpg3841NlIyP6Pj2tqeLGmmgs/edit?usp=sharing


Svojej rodinke vysvetli, že dokument, ktorý po udelení dočasného 
útočiska dostanú (ODÍDENEC), musia nosiť stále so sebou - je to pre 
nich akoby “občiansky preukaz” na SR.Vďaka tomuto statusu majú 
nárok na základnú zdravotnú starostlivosť. 

3. Bankový účet

 - so sim kartou a dokladom o dočasnom útočisku je potrebné ísť do 
banky, kde vybavíte s Rodinkou bankový účet (vedenie účtu vybavia UA 
rodinke na rok zadarmo). 

4. Sociálna pomoc  
(dávka v hmotnej núdzi), príspevok na bývanie - s udeleným dočasným 
útočiskom má Rodinka právo na sociálnu podporu - tú vybavíš v prípade 
Bratislavy priamo v Asistenčnom centre na Bottovej, už s bankovým 

účtom. 



5. Umiestnenie detí do školy/škôlky
Nájsť miesto deťom v škole/škôlke - ak má rodinka deti, ktoré 
nemajú online vyučovanie, bude potrebné im nájsť miesto v škole/
škôlke. Upozorňujeme, že miesta v šklke sú extrémne vzácne, a žiaľ, 
dnes už takmer úplne obsadené.

Nájsť lekára pre deti

Získať potvrdenie od lekára pre dieťa - na to, aby bolo možné 
dieťa umiestniť škole/škôlke, je potrebné mať potvrdenie od lekára

Zapísať dieťa do školy/škôlky

6. Slovenčina 
- aby sa život Rodinky na Slovensku uľahčil, bude potrebné im pomôcť 

s nájdením vhodného jazykového kurzu (pozri Buddíkovský rázcestník). 
Aspoň základná znalosť slovenčiny pomôže Rodinke pri hľadaní práce. 
Neskôr ti ponúkneme materiály o tom, ako vieš ty sám pomôcť svojej 
Rodinke s učením sa slovenčiny, pracujeme na tom. 

https://docs.google.com/document/d/1oY89mmNVLwMLCA_0b_tpg3841NlIyP6Pj2tqeLGmmgs/edit?usp=sharing


www.buddici.sk

Tím inciatívy Buddíci pre Ukrajincov

Ďakujeme vám za ochotu podeliť sa o váš čas!

7. Hľadanie práce 

- Rodinke je dobré pomôcť pri vytváraní CV či emailovej adresy a tiež 
s nasmerovaním na webové portály či facebookové skupiny, kde si 
budú môcť pozrieť ponuky. Vždy preferuj oficiálne inzeráty (napr. www.
profesia.sk, https://www.workania.eu/) pred ponukami jednotlivcov 
a vysvetľuj riziká internetového scamu - ľudia v núdzi, ktorí akútne 
potrebujú prácu, majú tendenciu takýmto scamom skôr podľahnúť. 
Pri hľadaní práce ti opäť pomôže Buddíkovský rázcestník.

Ak si čímkoľvek v tomto procese nebudeš istý/á, použi pravidelne 
aktualizovaný Buddíkovský rázcestník alebo sa opýtaj vo FB skupine 
Buddíci pre Ukrajincov.

https://www.profesia.sk/
https://www.profesia.sk/
https://www.workania.eu/



