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K O O R D Y N A C J A

P O M O C Y

W MOGILANACH
Koordynacją pomocy Uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie
Gminy Mogilany zajmuje się p. Piotr Strzeboński.
Nr tel.: 537 059 200
Koordynator dostępny jest również w budynku Urzędu Gminy w Mogilanach
(ul. Rynek 2)
Koordynator zajmuje się m.in. udzielaniem informacji nt. dostępnych form
pomocy oraz lokowaniem osób przybyłych z Ukrainy w prywatnych domach
na terenie Gminy Mogilany.
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Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnym organie
gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w Urzędzie
Gminy Mogilany.
Wniosek należy zgłaszać osobiście w godzinach pracy urzędu.
W tym celu należy udać do Urzędu Gminy, wejście oznaczone jako A, I
piętro, przy Sali narad, gdzie zostało przygotowane specjalne stanowisko,
wyłącznie do nadawania PESEL dla obywateli Ukrainy.
Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego są do dyspozycji w godzinach;
poniedziałek – 8.00 – 15:30 oraz od wtorku do piątku od 7:00 do 14:30.
Co należy przygotować?
wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy. Formularze w
polsko-ukraińskiej lub polsko-rosyjskiej wersji językowej znajdują się w
Urzędzie Gminy lub mogą być pobrane ze strony www.mogilany.pl
kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm.
dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. Jeżeli
osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o
jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Składając wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy
podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad
dzieckiem.
Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosek, z
wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o
oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun,
kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba
sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków
palców.
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Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i swój numer telefonu
oraz wyrazić zgodę na założenie Profilu Zaufanego ePUAP. Profil ten
umożliwia załatwianie równych formalności przez internet (np. wniosek o
świadczenie pieniężne).
Czas przyjęcia jednej osoby to ok.40 minut.
Po złożeniu wszystkich dokumentów, wnioskodawca otrzyma wydruk
potwierdzający nadanie numeru PESEL.
Usługa jest bezpłatna. Możliwe jest pobranie wniosku ze strony
www.mogilany.pl
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem nadawaniem numerów
PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego br. i
starają się w naszym urzędzie o nadanie statusu uchodźcy UKR,
wprowadzono limit dzienny 25 osób.
Z uwagi, iż Urząd posiada 1 stanowisko zorganizowane wyłącznie do
nadawania numerów PESEL dla uchodźców, kolejna transza numerów z
rezerwacją wizyt będzie wydawana od 11 kwietnia br. (poniedziałek).
W celu umówienia wizyty prosimy wyznaczyć jedną osobę z domu,
która przyjdzie do urzędu, umówi termin wizyty i odbierze stosowną
liczbę numerów z rezerwacją.
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W ramach pomocy finansowej dla Uchodźców z Ukrainy dostępne są
świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS: 500+, Dobry Start
300+. Dodatkowo dostępne są świadczenia finansowe udzielane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: jednorazowe świadczenie pieniężne w
wysokości 300 zł, świadczenia rodzinne.
Poza pomocą rządową oferowana jest również pomoc finansowa w ramach
organizacji UNHCR:
https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-zukrainy/?
fbclid=IwAR2ufXk3jZHDepneRhYdhJRk1N0d6ok8HiY4UsDjMnguXNqnr1zBGp
aDNNs
Ponadto dostępne jest wsparcie 40+ dla Polaków goszczących osoby z
Ukrainy.

500+ DLA OBYWATELI UKRAINY
Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutym
2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał świadczenie
wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 500+). Specjalny wniosek o
500+ w języku ukraińskim można już składać elektronicznie przez Platformę
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
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Kto może złożyć wniosek o 500+
Wniosek możesz złożyć, jeśli:
jesteś obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
Twój pobyt w Polsce jest legalny,
masz pod opieką dziecko (jesteś jego rodzicem lub
tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z
Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
masz pod opieką dziecko (jesteś jego rodzicem lub
tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest
Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

opiekunem
Ukrainy do
opiekunem
obywatelką

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej
pieczę zastępczą nad dzieckiem.
Ważne!
Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r. lub od
daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r., dla obywateli
Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w
związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.
Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z
Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki,
ustanawia polski sąd.

Jakie wsparcie możesz otrzymać
Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.
Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości:
gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca,
gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.
W takich sytuacjach kwotę świadczenia ustalimy za niepełny miesiąc
(proporcjonalnie do liczby dni życia lub dni, gdy dziecko miało mniej niż 18 lat).
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500+ przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, gdy jesteś:
obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który po 23
lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z
działaniami wojennymi,
obywatelką Ukrainy albo żoną obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022
r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a
dziecko urodziło się w Polsce,
obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który
zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które
ubiegasz się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022
r. w związku z działaniami wojennymi,
obywatelem innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia
polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem
Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z
działaniami wojennymi.

Przez jaki czas będzie przysługiwało 500+
500+ przysługuje od miesiąca, w którym złożysz wniosek, do końca okresu
świadczeniowego, w którym wypłacamy świadczenie. Obecny okres
świadczeniowy trwa do 31 maja 2022 r. Kolejny okres świadczeniowy będzie
trwać od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Świadczenie 500+ przysługuje
tylko przez okres, gdy Ty i dziecko przebywacie w Polsce.
Co należy zrobić, aby otrzymać 500+
Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebujesz:
polskich numerów identyfikacyjnych PESEL: swojego (osoby składającej
wniosek) i dziecka,
adresu e-mail,
polskiego numeru telefonu,
numeru rachunku bankowego w Polsce.
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KROK 1 – polski numer identyfikacyjny PESEL
We wniosku musisz podać polski numer identyfikacyjny PESEL swój i dziecka,
które jest pod Twoją opieką.
KROK 2 – rachunek bankowy
Świadczenia 500+ wypłacamy wyłącznie na rachunek bankowy w Polsce. Jeśli
masz rachunek bankowy w Polsce, przejdź do KROKU 3.
Jeśli nie masz rachunku bankowego w Polsce, załóż go w banku.
KROK 3 – elektroniczny wniosek
Wnioski o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS.
1. Załóż swój profil w tym systemie. Potrzebujesz do tego:
polskiego numeru telefonu lub adresu e-mail,
polskiego numeru identyfikacyjnego PESEL.
Profil możesz założyć:
samodzielnie przez internet (instrukcja "Rejestracja i logowanie na PUE
ZUS", plik doc 4,3mb),
z pomocą pracownika ZUS:
w każdej placówce ZUS,
podczas e-wizyty w ZUS
2. Złóż elektronicznie wniosek:
o 500+ na obecny okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r.,
na kolejny okres świadczeniowy, który będzie trwać od 1 czerwca 2022 r.
do 31 maja 2022 r.
Ważne!
Pracownicy ZUS pomogą Ci założyć profil na PUE ZUS i złożyć wniosek:
w każdej placówce ZUS,
podczas e-wizyty w ZUS, (czyli rozmowy przez internet z pracownikiem
ZUS),
Pracownicy ZUS będą pomagać w złożeniu wniosków także poza
placówkami ZUS - aktualna informacja o dyżurach poza placówkami ZUS.
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Załączniki do wniosku
W zależności od Twojej sytuacji możemy wymagać dodatkowych
dokumentów, które musisz dołączyć do wniosku:
orzeczenia sądu o ustanowieniu osoby wnioskującej opiekunem
tymczasowym, jeśli na podstawie orzeczenia polskiego sądu jesteś
opiekunem tymczasowym dziecka, które przybyło z Ukrainy do Polski po
23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
dokumentu potwierdzającego umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
jeśli na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawujesz pieczę zastępczą
nad dzieckiem, które przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w
związku z działaniami wojennymi,
dokumentu potwierdzającego legalność pobytu i dostęp do rynku pracy
w Polsce, jeśli przybyłeś do Polski przed 24 lutego 2022 r., ale Twoje
dziecko albo dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym albo nad
którym sprawujesz pieczę zastępczą, przyjechało do Polski po 23 lutego
2022 r. w związku z działaniami wojennymi; może to być na przykład
karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Jak dowiesz się, czy otrzymałeś 500+
Gdy przyznane zostanie
Ci świadczenie, wiadomość o tym zostanie
przesłana na Twój profil na PUE ZUS, a także adres e-mail podany we
wniosku.
Jak wypłacane jest 500+
Świadczenie 500+ ZUS przekaże na numer rachunku bankowego w Polsce,
który zostanie wskazany we wniosku.
Kontakt
www.zus.pl,
infolinia pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 18:00 lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres ua@zus.pl,
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Dobry Start to świadczenie wypłacane raz w roku dla rodziców dzieci w
wieku szkolnym wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z
niepełnosprawnością), które ma pomóc w przygotowaniu dziecka do szkoły
(świadczenie nie obejmuje dzieci ze żłobków, przedszkoli i zerówek), czyli
kupieniu mu podręczników i innych niezbędnych przedmiotów. Wniosek o
Dobry Start można złożyć bezpośrednio do ZUS poprzez bankowość
internetową lub profil PUE ZUS.
Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:
polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
adres mailowy osoby,
polski numer telefonu,
numer rachunku bankowego w Polsce.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę,
przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej i przeznaczone jest na
utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie,
środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który legalnie przekroczył
granicę ukraińsko-polską po 24 lutego, deklaruje zamiar pozostania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz otrzymał numer PESEL.
GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Wnioski od obywateli Ukrainy, uprawnionych do pomocy, przebywających na
terenie Gminy Mogilany przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Mogilanach, ul. Rynek 2, w godzinach: 8:00-9:30 oraz 13:00 do
14:30, pierwsze piętro – obok punktu „PESEL”. W pozostałych godzinach
prosimy o kontakt przez domofon znajdujący się przy drzwiach – przycisk
oznaczony GOPS.
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WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIĆ W JĘZYKU POLSKIM
Druk wniosku: https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=2879025

ŚWIADCZENIE RODZINNE
Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinie z dziećmi, w której dochód na członka
rodziny nie przekracza kwoty 674,00 zł miesięcznie (nie są w tę kwotę wliczane
inne świadczenia, typu 500+). Osoby z Ukrainy ubiegające się o świadczenie,
muszą dysponować numerem PESEL.
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w języku polskim.
Wysokości świadczeń:
- na dziecko do 5 roku życia: 95,00 zł miesięcznie
- na dziecko w wieku 5-18 lat: 124 zł miesięcznie
- na dziecko uczące się, powyżej 18. roku życia - 135 zł miesięcznie
Do zasiłku rodzinnego przysługują również dodatki dla rodzin wielodzietnych, z
dzieckiem z niepełnosprawnością i dzieckiem dojeżdżającym do szkoły poza
miejsce zamieszkania.
Miejsce składanie wniosków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach, ul. Rynek 2, pokój 05B, II
piętro, lub drogą elektroniczną przez e-puap.
Świadczenie przyznawane jest na dany okres zasiłkowy. Obecnie trwający: do
31października 2022 r. W przypadku chęci przedłużenia otrzymywania
świadczenia na okres listopad 2022 - październik 2023, niezbędne jest
ponowne złożenie wniosku od lipca 2022 r. w formie elektronicznej bądź od
sierpnia 2022 r. w formie papierowej.
Wzory wniosków: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-oswiadczenia-rodzinne-dla-obywateli-ukrainy
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40 + DLA POLAKÓW GOSZCZĄCYCH OSOBY Z UKRAINY
Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie
obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na
terytorium tego państwa, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego
tytułu w wysokości 40 zł na osobę dziennie.
Wniosek o świadczenie pieniężne musi zawierać:
imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek
PESEL lub NIP składającego wniosek
wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób
przyjętych do zakwaterowania
imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada
oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i
wyżywienia
numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku
są prawdziwe
adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie
adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek
oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres
nie wypłacono już świadczenia
oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w
pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za
okres 60 dni.
Świadczenie wypłacane jest wstecznie, licząc od 24 lutego.
Miejsce składania wniosku: Urząd Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, pokój 1B,
parter (wejście B od strony rynku)
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P O M O C

ŚRODKI HIGIENICZNE, UBRANIA, ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE
ORAZ SZKOLNE
Dla osób z Ukrainy dostępne są materiały zgromadzone w magazynie przy ul. św.
Bartłomieja 2 w Mogilanach (tzw. ,,stara plebania"), podarowane przez
mieszkańców Gminy Mogilany oraz innych darczyńców. Magazyn czynny jest w
godzinach 17:30-18:30 od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość umówienia
innej godziny pod numerem telefonu 533 347 729 (pon. 8:00-16:00, wt-pt. 7:0015:00).
Do dyspozycji Uchodźców są: ubrania, środki czystości, środki higieny osobistej,
produkty żywnościowe z długą datą przydatności (np. kasze, konserwy, makarony)
oraz artykuły szkolne (zeszyty, kredki, długopisy, plecaki itp.).

POMOC DORAŹNA - POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Posiłek w szkole – pomoc doraźna przyznawana jest na wniosek osoby
uprawnionej, która własnym staraniem nie może go zapewnić, w postaci jednego
gorącego posiłku dziennie dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole.
Całodzienne wyżywienie w przedszkolu - pomoc doraźna przyznawana jest po
złożeniu oświadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach
przez osobę uprawnioną, która własnym staraniem nie może go zapewnić, w
okresie pobytu dziecka w przedszkolu.
Gdzie składać wniosek:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach, ul. Rynek 2, wejście A, parter,
kontakt przez domofon przez przycisk oznaczony GOPS
Wniosek o pomoc doraźną w formie posiłku dla dzieci i młodzieży wypełniany jest
na miejscu, przy pomocy pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mogilanach.
STR. 12

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W MOGILANACH

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (PO PŻ)
Obywatel Ukrainy, przebywający na terenie Gminy Mogilany, może zgłosić się do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach (ul. Rynek 2, parter, wejście A,
domofon oznaczony GOPS) o pomoc w formie paczek żywnościowych
przekazywanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Pomoc
tę przyznaje się na podstawie złożenia przez osobę potrzebującą oświadczenia o
wysokości dochodu.
Kryterium dochodowe: 1707,20 zł dla osoby samotnej lub 1320,00 zł przypadające
na członka rodziny.
Kontakt telefoniczny: 533-347-726, pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:00-15:00.

P O M O C

MEDYCZNA
Na terenie całej Polski dla osób przybyłych z Ukrainy dostępna jest darmowa
opieka medyczna finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z opieki w
ramach NFZ może skorzystać obywatel Ukrainy, który
posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk
stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny
pobyt na terytorium RP (po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy). Pacjenci z Ukrainy
przyjmowani są na tych samych warunkach co pacjenci z Polski
albo
posiada numer PESEL nadawany obywatelom Ukrainy
albo
posiada e-dokument (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i
zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować
e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej)
albo
posiada wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby
uprawnionej (zawiera on imię i nazwisko oraz numer PESEL)
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Do zakresu świadczeń nie jest wliczane leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacja
uzdrowiskowa, prawo do leczenia za granicą, zwrot środków za leczenie za
granicą na podstawie unijnej dyrektywy „transgranicznej”.
Obywatelom Ukrainy przysługują także świadczenia w zakresie
zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych, czyli szczepienia przeciwko
COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR) oraz leczenie
związane z COVID-19.
Dzieciom przysługują szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień
ochronnych na 2022 rok.
Na terenie Gminy Mogilany funkcjonują dwie przychodnie (dla osób
dorosłych i dla dzieci)
1. SPZOZ w Mogilanach, ul. Bartłomieja Apostoła 21, Mogilany, tel. 12 270 12 70
(podstawowa opieka zdrowotna, medycyna szkolna, stomatologia,
rehabilitacja, ginekologia)
2. NZOZ Serce Sercu. ul. Rynek 4, Mogilany, tel. 12 270 06 25 (alergologia,
urologia, okulistyka, laryngologia, kardiologia, neurologia, dermatologia,
diabetologia, onkologia, podstawowa opieka zdrowotna, radiologia,
medycyna pracy)

STR. 14

E D U K A C J A

I

O P I E K A

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W MOGILANACH

NAD DZIEĆMI

Dzieci z Ukrainy przebywające na terenie Polski muszą uczestniczyć w zajęciach
szkolnych, realizującym tym samym obowiązek szkolny obejmujący dzieci i
młodzież w wieku 7-18 lat. Przyjęcie do szkoły odbywa się zgodnie z miejscem
przebywania dziecka, na podstawie
paszportu dziecka
lub
jego aktu urodzenia
lub
oświadczenia rodzica.
W przypadku, w którym dziecko w wieku 7-18 lat uczestniczy w zajęciach
szkolnych w formie on-line organizowanej w ramach szkoły z terenu
Ukrainy, rodzic ma obowiązek dostarczyć do szkoły oświadczenie
potwierdzające ten fakt.
Na terenie Gminy Mogilany działa 7 szkół podstawowych
Szkoła Podstawowa w Bukowie, tel. 12 270 10 69
Szkoła Podstawowa w Gaju, tel. 12 270 80 08, 12 270 11 35
Szkoła Podstawowa w Mogilanach, tel. 12 270 16 10, 798 369 157
Szkoła Podstawowa w Lusinie, 12 270 17 04
Szkoła Podstawowa w Konarach, tel. 12 270 41 42
Szkoła Podstawowa we Włosani, tel. 12 270 10 03
Szkoła Podstawowa w Libertowie, tel. 12 270 30 33
Rodzice, na takich samych zasadach jak obywatele Polski, mogą korzystać z
opieki w przedszkolu i żłobku.
Na terenie Gminy Mogilany funkcjonują 2 przedszkola
Przedszkole Samorządowe Iskierka w Mogilanach, tel. 535 313 902
Przedszkole Samorządowe Iskierka - oddział w Libertowie, tel. 12 270 30 44
Na terenie Gminy Mogilany funkcjonują 3 żłobki
Kubusiowa Chatka w Libertowie, tel. 518 200 845
Mini Bambini w Mogilanach, tel. 575 577 047
Fair Play w Mogilanach, tel. 797 996 302
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P O M O C

PSYCHOLOGICZNA
Dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Mogilany dostępne
jest darmowe wsparcie psychologiczne w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mogilanach. W przypadku osób nieporozumiewających się w języku
polskim, konsultacje psychologiczne odbywają się w obecności osoby tłumaczącej
z języka rosyjskiego i ukraińskiego.
Konsultacje umawiane są drogą telefoniczną
Umawianie konsultacji przez osoby rosyjsko- bądź ukraińskojęzyczne:
poniedziałek-czwartek w godzinach 9:00-14:00 pod numerem 513 698 669.
Umawianie konsultacji dla osób polskojęzycznych: poniedziałek-czwartek
w godzinach 9:00-15:00 pod numerem 533 347 728.
Natychmiastowa konsultacja psychologiczna w języku polskim:
środy w godzinach 18:00-20:00, tel. 533 347 728.
Dodatkowo dla osób w ostrym kryzysie emocjonalnym pomoc oferują
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach (ul. Kazimierza
Wielkiego 5, Myślenice) - całodobowa infolinia (również w języku rosyjskim
i/lub ukraińskim) pod numerem 510 132 396 oraz 506 318 838
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie (ul. Radziwiłłowska 8b, Kraków) całodobowa infolinia (wyłącznie w języku polskim) pod numerem 12 421 92
82.
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P O M O C

W OBSZARZE

ZAWODOWYM

Uchodźcy z Ukrainy mogą podjąć w Polsce zatrudnienie bez zezwolenia na pracę.
Pracodawca musi potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni od rozpoczęcia pracy przez
osobę z Ukrainy za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl
Sprawdzone i zweryfikowane
https://oferty.praca.gov.pl

oferty

pracy

dostępne

są

na

stronie

Państwowa Inspekcja Pracy zapewnia nieodpłatne porady prawne na temat
przepisów regulujących legalność zatrudnienia oraz praw pracowników.
Informacje dostępne są w języku ukraińskim i rosyjskim.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne oraz
pod numerem 22 111 35 29

K O M U N I K A C J A

MIEJSKA
Osoby z Ukrainy mają prawo do darmowego korzystania z komunikacji
miejskiej MPK. Uprawnienia przysługują obywatelom Ukrainy na podstawie
paszportu lub innych dokumentów potwierdzających przekroczenie granicy
Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r.

Dodatkowe informacje na temat przejazdów na obszarze całej Polski:
https://transinfo.pl/infotrans/bezplatny-transport-dla-uchodzcow-z-ukrainyaktualizacja/
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P O M O C

PRAWNA
Na terenie powiatu krakowskiego funkcjonuje 8 punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym dla
Uchodźców z Ukrainy.
Punkty zlokalizowane najbliżej Gminy Mogilany:
Punkt Adwokatów - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, Świątniki Górne, ul.
Kazimierza Bruchnalskiego 35, poniedziałek: 14.00-18.00, wtorek: 14.00-18.00,
środa: 14.00-18.00, czwartek: 14.00-18.00, piątek: 14.00-18.00. Zapisy: pn -pt
w godz.: 9.30 – 17.00 pod nr 576 058 217. Usługa dostępna w języku polskim,
angielskim i rosyjskim.
Punkt Radców Prawnych - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, Skawina, ul.
Kopernika 13, poniedziałek: 15.00-19.00, wtorek : 11.00-15.00, środa: 11.0015.00, czwartek: 11.00-15.00, piątek: 11.00-15.00. Zapisy: pn -pt w godz.: 9.30
– 17.00 pod nr 576 058 217. Usługa dostępna wyłącznie w języku polskim

I N N E

D O S T Ę P N E

FORMY POMOCY
Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24
lutego 2022 r., mogą ubiegać się o wszystkie dostępne świadczenia na tych samych
zasadach, co obywatele Polski. Dotyczy to zarówno
świadczeń z systemu
zabezpieczenia społecznego (renty, emerytury) uzyskania pomocy społecznej (zasiłki,
praca socjalna i inne usługi), pomocy w związku z doświadczaniem przemocy w
rodzinie (kontakt w języku polskim pod numerem 533 347 728, poniedziałek 8:0016:00, wtorek-czwartek godz. 9:00-16:00) oraz możliwość wsparcia Policji (997 lub
bezpośrednio na Komisariat Policji w Światnikach Górnych: 47 832 81 50).
Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach prowadzi dla dzieci z Ukrainy darmowe
zajęcia: zumba, zajęcia plastyczne i warsztaty artystyczne.
Pozostałych informacji udziela Koordynator pomocy Uchodźcom z Ukrainy, p. Piotr
Strzeboński (537 059 200)
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