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Tato webová stránka je určena všem studentům a zaměstnancům Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
a má sloužit jako rozcestník pro důležité informace ve vztahů k aktuálnímu dění na Ukrajině. Obsah budeme
průběžně doplňovat a aktualizovat (poslední aktualizace: 30. 1. 2023).
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Kontakt na FHS UK

Kontaktní osoba: Pavla ČERNOCHOVÁ

  ukrajina@fhs.cuni.cz

Na tento e-mail se mohou obracet s dotazy či žádostmi studenti a zaměstnanci FHS UK původem z Ukrajiny, případně
další osoby.

Přijímací řízení na FHS UK pro uchazeče z Ukrajiny
Dle OR č 16/2022 jsou od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením osvobozeny osoby, kterým byla poskytnuta
dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Osoba tuto skutečnost doloží předložením
příslušného dokladu osobně na studijním oddělení FHS v úředních hodinách (rozpis úředních hodin naleznete   zde ).
?????? ?? ?????????? ??????? ?
16/2022 ?????, ???? ?????? ?????????? ?????? ? ??’???? ?? ???????? ?????????? ? ???????, ???????????? ??? ????? ?? ???, ???’????? ? ?????????? ??????. ????? ??????????? ??? ???? ?????? ?????????? ????’??????? ???????????? ????????? ? ??????????? ??????? ?????????? ? ??????? ???
(? ???????? ??????? ????? ????????????   ??? ).

Informace k prodloužení dočasné ochrany
Prodloužit dočasnou ochranu mohou všichni držitelé dočasné ochrany, kteří ji získali do konce roku 2022, a její platnost
vyprší do 31. března 2023. Registrovat se na prodloužení dočasné ochrany bude možné pouze online, za osoby
mladší 18 let provádí registraci jejich odpovědný zástupce. Při registraci budete muset uvést: osobní údaje, místo
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vašeho hlášeného pobytu v České republice, adresu a název školy, či školky, kde je dítě přihlášeno k plnění povinné
docházky, popřípadě vazbu k osobě mladší 18 let, za kterou žádáte o prodloužení dočasné ochrany. Podrobné informace
  naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

?????????? ???????? ??????????? ??????????? ???????
?????????? ?????? ?????? ?????????? ?????, ??? ???? ???????? ?? ?????
2022 ????, ?????? ??? ?????? ??????????? ??????? ??????????? 31 ???????
2023 ????. ??????????????? ?? ??????????? ??????????? ??????? ????? ???? ??????, ??? ???? ????? ?? 18
-?? ????? ?????????? ???????? ?? ???????????, ???????? ???????????. ??? ??? ?????????? ????????? ???????: ???????? ????, ?????????? ?????? ????? ?????????? ? ??????? ??????????, ?????? ?? ????? ????? ?? ???????? ?????, ?? ?????? ????????????? ??? ????????? ????’??????? ???????? ??? ?????????? ??????, ??? ??’???? ? ?????? ????? ??
18-?? ?????, ?? ??? ?? ??????????? ?????????? ??????. ???????? ?????????? ????? ?????? 
?? ????? ???????????? ?????????? ?????.

Prohlášení vedení FHS UK
• 24. 2. 2022:   Prohlášení vedení FHS UK k invazi na Ukrajinu (CZE, UKR)
• 25. 2. 2022:   Dopis děkanky studentům FHS UK z Ruska a Běloruska (CZE, RUS)

Pomoc a aktivity na FHS UK
• V období 1. dubna až 31. května 2022 se na FHS UK konal   Orientační kurz pro osoby postižené válečným konfliktem

na Ukrajině.
• V roce 2022 proběhlo mimořádné přijímací řízení pro všechny zájemce a zájemkyně z Ukrajiny a v akademickém

roce 2022/23 řada z nich nastoupila ke studiu, v rámci individuálního studijního plánu se učí česky a připravují se
na další studium na naší fakultě.

Pomoc a aktivity na Univerzitě Karlově
  STUDENT   UCHAZEČ   AKADEMIK   VEŘEJNOST

Univerzita Karlova nabízí pomoc svým ukrajinským studentům i akademikům a jejich rodinám, kteří se ocitli
v současné bezprecedentní tíživé situaci v nebezpečí a potřebují jakoukoli formu podpory v jejich těžkých
chvílích.

Web   ukrajine.cuni.cz  bude sloužit jako rozcestník pro všechny aktivity pomoci, které může Univerzita nabídnout.
Budou k dispozici informační linky pomoci, kolegiální poradna apod. Spektrum variant pomoci bude nadále rozšiřováno.
Veškeré informace k centrální i fakultní pomoci bude možné najít na tomto webu.

  UKRAJINE.CUNI.CZ

Věříme, že alespoň tak můžeme jako Univerzita Karlova svým studentům a jejich blízkým nabídnout pomocnou ruku a
zmírnit utrpení, které ukrajinský lid v současnosti zažívá.

prof. Milena Králíčková
rektorka UK
?????? ??????????? ???????? ???????? ????? ??????????? ?????????, ?????????????? ?? ????? ???????, ???
  ? ??'???? ?? ???????? ??????????????? ???????? ????????? ????????? ? ????????? ?? ?????????? ????-???? ????? ????????? ? ?? ????? ??? ??? ???????.
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  UKRAJINE.CUNI.CZ

?? ??????, ?? ???? ? ????? ????? ?? ?????? ?? ?????? ??????????? ?????????? ???? ???????? ????? ????????? ?? ????? ???????? ? ???’?????? ??????????, ??? ????? ????????? ??????????? ?????.

?????????? ?????? ??????????
???????? ????????? ????????????
?????? ??????????? ?????????? ?????? ????? ?????????? ????????? ? ??????????????, ? ????? ?? ??????, ??????? ? ????????? ????? ????????? ? ?????????????? ??????????????? ????????? ? ????????? ? ????? ????? ?????????.

?? ?????? ????? ????? ????? ??? ???? ??????, ??????? ?????????? ???????????
- ?????????????? ?????, ????????????? ???????????????? ????? ? ?. ?. ?????? ????????? ?????? ????? ???????????. ?? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ?????????? ? ?????????, ??????????? ??????????? ??????????? ??????? ???????????? ? ??? ????????????.
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Univerzita Karlova je připravena pomoci všem studentům a zaměstnancům, kteří jsou postiženi situací na
Ukrajině, ať už jsou jakékoliv národnosti.

Nadační fond UK
Univerzita Karlova podpoří i finančně prostřednictvím Nadačního fondu Univerzity Karlovy. Zapojte se také! Finanční
pomoc bude primárně zaměřena na pomoc našim ukrajinským studentům, akademikům a také zaměstnancům.

Dary můžete zasílat na účet    Nadačního fondu Univerzity Karlovy   na bankovní účet 556677359/0800.
Dobrovolnická pomoc na UK
•   Databáze dobrovolníků UK  - tento dotazník je určen pouze pro studenty Univerzity Karlovy, kteří se chtějí zapojit

do dobrovolnictví nebo již na nějaké pozici působí (kontaktní e-mail   dobrovolnici@ruk.cuni.cz ).
•   Skupina pro dobrovolníky UK na FB  - dobrovolníci se do ní mohou přidat a informovat ostatní o svých aktivitách,

potřebách či pouze sdílet potřebné informace.
• Pro žádosti o záštitu na dobrovolnické aktivity ze strany paní rektorky, respektive UK, je možno využít e-mail 

kancler@cuni.cz  (zaslání krátké anotace aktivity, data konání a případné dalších dodatečných informací).

Poptávka dobrovolnické pomoci na UK
•   Burza ubytování Univerzity Karlovy
•   Dobrovolnictví – překlady, tlumočení, učení (výzva Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy)

Další kontakty a odkazy
• Pražská linka důvěry: +420 222 580?697
• Linka první psychické pomoci: 116?123
• Linka důvěry Psychiatrické nemocnice Bohnice: +420 284 016?666
• Web/aplikace Nepanikař   nepanikar.eu
•   Rozcestník krizové pomoci (přehled krizové intervence v souvislosti s válečnými nepokoji na Ukrajině od studentů

psychologie FF UK)
•   Stojíme za Ukrajinou

?????????? ??? ???????? ???????
•   ?????????? ??? ???????? ??????? ? ????? ? ??'???? ? ?????????? ? ???????

(???????????? ?????????? ????? ? ??????? ??????????)
•   ???????? ????????
•   nasiukrajinci.cz
•   ??????? ?????????? ??? ???????? ??????? ??? ??????? ???????? ??????
•   ???????? ???????: ??????????? ??????? ????????
•   ?????????? ????? (Český rozhlas)
•   ??????? ???????? ????? ???????? ??????????? (Česká televize)
•   ?????? ??? ????????? ? ????? (??????? Radio Prague International ???????????)
•   ?????? ??????? ????? ?????? ??????????? ???????
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