Інформація для гостей з України в Старій Турі
Ласкаво просимо на сайт міста Стара Тура, де ми надамо вам всю корисну інформацію,
щоб ви почувалися з нами комфортно та безпечно. Ми підготували основну
інформацію та контакти, за якими ви можете звернутися за допомогою або щоб знайти
відповідь на своє запитання.
ПРОЖИВАННЯ
При необхідності влаштування проживання, в робочі дні (з 8:00 до 14:00 год) ви
можете зв'язатися за тел. Лінії співробітника цивільного захисту (пан Мартінус:
+421 905 760 641, +421 32 746 16 18). В інший час, при необхідності, будь ласка
звертайтеся до міської поліції міста Стара Тура за номером +421 907 772 868.
ХАРЧОВА, МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА
Пункт збору предметів першої необхідності та продуктів харчування створений у
Будинку культури Яворина на вул. ген. M. R. Štefánika 378. Там ви можете придбати
продукти тривалого користування, предмети першої необхідності для дітей та інші
речі, необхідні для вашого перебування.
Пункт збору працює протягом тижня з 9:00 до 11:00 та з 13:00 до 16:00 год. Бажано
подзвонити заздалегідь, щоб дізнатися щодо наявності необхідного товару, за номером:
+421 908 748 983 або +421 32 776 33 66.
Якщо вам потрібен одяг, ви можете відвідати Соціальний гардероб міста Стара Тура,
який завжди працює по четвергах з 14:30 до 17:00 год. У разі невідкладної потреби,
будь ласка звертайтеся до відділу освіти та соціальних питань (тел.: +421 915 984 306;
+421 32 746 16 28; +421 32 746 16 45), який надасть доступ до гардеробу.
Вони також можуть організувати транспорт до лікаря – або деінде за умови
невідкладних обставин.
При необхідності, ми також можемо надати вам фінансову допомогу на початку вашого
перебування в Старій Турі.
Нижче вказані важливі контакти, з якими ви можете зв’язатися, якщо вам погрожують;
якщо у вас складається враження, що вас хтось до чогось змушує; якщо вам
погрожують фінансово.
Місто Стара Тура, його співробітники та організації разом з вами у цей складний
момент – ми робимо все для того, щоб вам допомогти.

ПОЛІКЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ'Я
 Служба швидкої медичної допомоги – працюють номери невідкладної допомоги
112 та 155
У робочі дні – з понеділка по п’ятницю – медичне обслуговування надається
кабінетами поліклініки у робочий час:


Загальна амбулаторія для дорослих:

- MUDr. Петро Щепко, тел.: +421 32 770 81 33; +421 32 776 01 10
- MUDr. Даніела Бачова, тел.: +421 32 770 81 37; +421 32 640 18 79


Швидка допомога для дітей та підлітків:

- MUDr. Юрай Клічка, тел.: +421 32 770 81 51; +421 32 776 37 45
- MUDr. Олена Коземпелова, тел.: +421 32 770 81 54; +421 32 776 22 62


Стоматологічна клініка:

- доктор мед. Моніка Галінарова, тел.: +421 918 80 44 33

ДУХОВНА ДОПОМОГА
 Церковний хор ECAV Stará Turá - Hurbanova 1, Stará Turá
- пастор хору Мгр. Ľuboš Činčurák, тел.: +421 915 829 297


Римо-католицький парафіяльний офіс Stará Turá - Námestie slobody 3/79, Stará
Turá
- адміністратор парафії Вдп. Mgr. Міхала Ледецького, №. тел.: +421 909 226 997

РЕЄСТРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ
Якщо ви не зареєструвалися під час перетину кордону, ви повинні зареєструватися у
відділенні поліції зі справ іноземців у Тренчині. Реєстрація є обов’язковою – інакше
буде неможливо відшкодувати витрати на проживання, забезпечити відвідування
школи тощо.


Особиста реєстрація у відділку поліції зі справ іноземців Тренчинського
відділення поліції за адресою Jilemnického 2, Trenčín 911 01, тел.: +421 961 203
234 або +421 961 203 209

ВАЖЛИВІ КОНТАКТИ:
- контакти для надання державної допомоги:
•
•
•
•

Інформаційна лінія: Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки для
україномовних, тел.: +421 513 816 111, +421 259 765 111
Інформаційний сайт Міністерства транспорту та будівництва Словацької
Республіки з варіантами проживання: www.pomocpreukrajinu.sk
Інформація про державну гуманітарну допомогу: www.ua.gov.sk

• Поліція Словацької Республіки, тел.: 158
- контакти для міста Стара Тура:
•
•
•
•

Муніципалітет міста Стара Тура, тел.: +421 32 746 16 11
Департамент освіти та соціальних питань, тел.: +421 915 984 306; +421 32 746 16
28; +421 32 746 16 45
Муніципальна поліція міста Стара Тура, тел.: +421 32 776 00 77, +421 907 772
868
Будинок культури Яворина (пункт збору предметів першої необхідності та
продуктів харчування), тел.: +421 908 748 983, +421 32 776 33 66

Любі друзі з України, ми готові допомогти вам і вашим родинам. Якщо вам
потрібна допомога міста Stará Turá – будь ласка, зв’яжіться з нами.

