Фотографії, що потрібні для виготовлення номеру
PESEL, можна зробити безкоштовно на місці.
Для осіб, що проживають/перебувають в інших
населених пунктах можуть звертатися для отримання
номеру PESEL в Urząd gminy.

Інформаційний довідник
в місті Лодзь 🇺🇦
так собі подумала, що маю деяку інформацію, яка
може бути корисною людям, які допомагають
біженцям або хочуть допомогти і я спробую зібрати її
тут в 1 дописі.
Список буде дуууже довгим, але ви можете вибрати
лише ту частину, яка вам потрібна.
переклад: Katarzyna Perestiak-Дякую
Багато важливої та цікавої інформації зібрано та
виписано мерією Лодзі ( польською та українською
мовами)
https://uml.lodz.pl/pomoc-dla-ukrainy/

Пункти прийому біженців в Лодзі
Працюють 24/7, це пункт тимчасового перебування на
24 години, там можна поїсти, помитися,
переодягнутися та поспати.
Частина гостей чекає на транспорт для подальшої
подорожі, частина чекає на розподіл в місті Лодзь.

Подання заяв на отримання пільг для Громадян
України в держ.установах Лодзького MOPS
До 16-ти центрів соціальної роботи міського центру
соціального захисту у Лодзі можна подати такі заяви:
-> громадяни України - заява про виплату одноразової
грошової допомоги у розмірі 300злотих/особу на
утримання ; зокрема на покриття витрат на
харчування, одягу, взуття, засобів особистої гігієни та
оплату житла;
-> жителі Лодзі - заява про виплату грошової допомоги
у зв‘язку з наданням житла та харчування
громадянину/громадянам України в розмірі 40 злотих
на особу/добу ( виплачується на термін не більше 60
днів).

Одяг для біженців з України
В закладах міського центру соціального захисту в
Лодзі:
- центр соціальної роботи ul. Tuwima 35,
- центр соціальної роботи al. Piłsudskiego 154,
- центр соціальної роботи ul. Wielkopolskiej 53,
- клуб соціальної інтеграції ul. Objazdowa 17 (біля
залізничної станції Łódź Kaliska)
Робочі години центрів:
Понеділок, середа, четвер, п‘ятниця 8:00-16:00 та
вівторок 9:00-17:00.

Łódzki Dom Kultury
ŁÓDZKI DOM KULTURY- будинок культури Лодзь
ul. Traugutta 18

Місця (про які знаю), Де біженці можуть отримати
необхідні речі, а саме:

Centrum Służby Rodzinie
CENTRUM SŁUŻBY RODZINIE– центр сімейного
обслуговування, ul. Broniewskiego 1a

CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Wólczańska 108
Сухий пайок, хімія (без одягу)
Понеділок - п‘ятниця 8:00-16:00, вівторок 8:00-18:00

Надання номеру PESEL (індивідуальний податковий
номер) та пункт першої допомоги
Urząd miasta Łodzi - управління міста Лодзь
ul.Krzemieniecka 2B
(Перший поверх)
Понеділок, середа, четвер, п‘ятниця 8:00-16:00
Вівторок 8:00-17:00
Кожен біженець з України може отримати номер
PESEL, одноразово! Предмети першої необхідності, а
також необхідну інформацію українською мовою.

6 SZPILEK Agencja Reklamowa, ul. Łąkowa 11
У нас є багато красивого, чистого, випрасуваного,
відсортованого одягу для дорослих і дітей, для жінок і
чоловіків; у нас є засоби гігієни, косметика, ліки, навіть
приємні сюрпризи для макіяжу для жінок.
Сердечно запрошуємо
Приходьте з українськими родинами яких взяли під
опіку. Обов’язково, щось для них знайдемо!

Ще раз: будь ласка — телефонуйте раніше, давайте
спочатку домовимось про зустріч, тому що ми також
постійно чимось займаємось.
Ola 602100771 | Kasia 660125392 | Ilona 660125393
Fundacja Maxi Football - Фонд Максі Футбол
Al. Piłsudskiego 139/141
У нас є одяг хімія їжа та багато інших речей,
необхідних для життя. Зв’яжіться з нами за телефоном
695608699, ми надамо всю інформацію про те, як і
чим ми можемо допомогти.
Понеділок — п’ятниця 8:00-16:00
«Магазин без оплат» для біженців Українців
Kościuszki 1
Пн-пт 8:30-19:00
Сб 10:00-14:00
Питання за телефоном: 577812177
Ви також можете принести речі. Потрібні на зараз:
- постільна білизна, - ковдри, - подушки
- сухі продукти (макарони, крупи, рис, кава, чай )
- продукти з довгим терміном придатності (консерви,
готові страви)
- засоби гігієни (вологі серветки,туалетний папір)
- засоби гігієни (шампуні, гелі для душу, лосьйони для
тіла)
- одяг для підлітків від 134 до 176 см (хлопці та
дівчата), з особливим акцентом на міжсезонні куртки,
взуття, кофти, та спортивні костюми.
- Дитяче харчування

Spot boulder caffe
ul. Wersalska 47/73
Щодня з 10:00 до 17:00
Збір речей для родин з України
Можна тут також знайти всі продукти першої
необхідності, а дякуючи усім небайдужим все гарно
поскладане та відсортоване.
Щиро запрошуємо всі потребуючі сім‘ї

СНІДАНОК Для біженців з України ( безкоштовно)
з юридичними консультаціями
Ul.Piotrkowska 17
Пн-пт 9:00-12:00

Food Not Bombs Łódź
Щонеділі ( ul.Piotrkowska 98) благодійна акція - «Їжа, а
не бомби» Лодзь - безкоштовні обіди, овочі та фрукти
Неділя 13.00

Dom Literatury w Łodzi
Інформаційні тури для українців в м.Лодзь
Щопонеділка (до кінця березня стаціонарно, в середу
з прогулянкою по Лодзі) о 15:00. Ви можете дізнатися,
де вирішувати справи, як користуватися міським
транспортом, куди звертатись за документами, за
місцевою та матеріальної допомогою,
в першу чергу можна ПИТАТИ ПРО ВСЕ.
Наші Помічники знають польську, українську та
російську мову.
Місце зустрічі:
Dom Literatury в Лодзі, Вулиця Roosevelta 17
В днях:
21 березня - 15:00, 23 березня - 15:00,
28 березня - 15:00, 30 березня - 15:00
Контактні дані:
51-737-73-88 - Valentyn
kontakt@dom-literatury.pl
42-636-68-38 - Dom Literatury

CENTRUM DIALOGU ŁÓDŹ - центр діалогу м.Лодзь
Centrum Dialogu Łódź
ul. Wojska Polskiego 83
WSPÓŁ-MIEJSCE Це відкритий інтеграційний простір
для українок та українців в м.Лодзь, а також для їхніх
друзів та знайомих. Це місце для інтеграції та
відпочинку, де можна спокійно присісти, випити кави
або чаю, скористатися інтернетом, щось роздрукувати,
чи просто поспілкуватися та провести час разом.
Також ми підготували дитячий куточок з іграшками,
книжками, іграми та пазлами.
Програма заходів:
https://www.facebook.com/centrumdialogulodz/posts/5
861031587247603

Miejska Strefa Kultury w Łodzi - Місцева зона культури
в Лодзі активно бере участь у волонтерстві для
біженців з України. За посиланням нижче Ви знайдете
перелік безкоштовних заходів, які організовуються в
наших закладах для дітей, змушених тікати від війни в
Україні.
Ми щиро запрошуємо Вас брати участь у заходах та
допомогти в поширенні інформації про нашу
діяльність серед усіх, хто цього потребує.
Все необхідне передавайте тут:
http://miejskastrefakultury.pl/msk-dla-ukrainy-2/

БЕЗКОШТОВНІ ЗАНЯТТЯ ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych
Technologii WŁ w Łodzi

ul. Narutowicza 122
https://nowoczesnaszkola.edu.pl

Rusofil
ul. Gdańska 54/106
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=39443952
2489486&id=100057703237784

ŁCW - Łódzkie Centrum Wielokulturowe
Біженці, які потребують юридичної, психологічної чи
будь-якої іншої допомоги, пов’язаної з перебуванням
у Польщі, можуть зв’язатися з нами електронною
поштою: cw@cw.lodz.pl

БЕЗКОШТОВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
Zbigniew Gielec
Контакт: z.gielec@mentor.com.pl

rehabilika.pl
Безкоштовна фізіотерапевтична допомога громадянам
України зі статусом біженця!
Ми мобілізовані та готові до допомоги!
Щоб замовити консультацію або візит, звертайтеся:
888 777 900

ФБ ГРУПИ з різними оголошеннями та інформацією
Лодзь - Допомога Україні. Проживання, транспорт,
перекладач
https://www.facebook.com/groups/360794365706607
ЛОДЗЬ-УКРАЇНА Проживання, транспорт, допомога
https://www.facebook.com/groups/520708272722717
Лодзь допомагає Україні.
https://www.facebook.com/groups/471820981332268
Допомога Україні — Лодзь та її околиці
https://www.facebook.com/groups/503458181417655
Допомога Україні — ZGIERZ
https://www.facebook.com/groups/1599134393784720

Edukacyjno-Terapeutyczna Łódź dla Ukrainy
Навчально-терапевтична Лодзь для України
Група створена для підтримки дітей та їхніх сімей з
України, у тому числі дітей з інвалідністю, у освітніх та
терапевтичних питаннях. Це будуть за яслі, садочки,
школи, пункти допомоги та волонтеріату, соціальних
програм,фондів та всього, Що пов’язано з освітою та
терапією у Лодзі та Лодзькій обл..
Кожна категорія має фото. Пости розміщені
тематично. Ми дбаємо про те, щоб вони

оновлювалися, щоб надавати найефективнішу
допомогу.
https://www.facebook.com/groups/525222095613942/?
ref=share

для дітей
https://uml.lodz.pl/pomoc-dla-ukrainy/dla-dzieci-dljaditei/
ОСВІТА ТА ДОПОМОГА ДЛЯ УЧНІВ З УКРАЇНИ
Інформація про те, як і куди записати дітей до шкіл і
садків; Як отримати матеріальну допомогу учням, які
приїхали з України.
https://uml.lodz.pl/pomoc-dla-ukrainy/edukacjanavchannja/

Fundacja Edu SEN - Фонд Edu SEN
Безкоштовна онлайн школа для дітей з України:
http://szkolaonline.klanza.pl/
Онлайн уроки проводитимуться з 1 по 11 класи!! Двічі
на день з понеділка по п’ятницю:
до обіду з 9:00 до 11:00
у другій половині дня з 17:00 до 19:00
Таким чином, кожна охоча дитина зможе займатися
онлайн.Усі заняття проводитимуть українські
викладачі.
З 21 березня 2022р. розпочинається заняття, які
проводитимуть викладачі польської мови як іноземної
для учнів та викладачів.
З 4 квітня 2022р. розпочнуться заняття, які
проводитимуть польські викладачі, щоб компенсувати
відсутність деяких предметів.
Посилання на реєстрацію учнів:
https://bit.ly/szkolaONLINE-uczniowie
Посилання для незареєстрованих викладачів:
https://bit.ly/szkolaONLINE-nauczyciele
Розклади занять та посилання на них ми надішлемо на
електронну пошту, вказану формі.
Щиро запрошуємо!
Команда фонду EduSEN та асоціації KLANZA
Контакт
Електронна пошта:
fundacja@edukacjasen.pl
szkolaonline@klanza.pl
Телефон:
Українська мова 663 845 510
Польська мова 723 648 335

FABRYKA SZTUKI - художня фабрика
ul.Tymienieckiego 3
Ми підготували приємне місце - РОЗВАЖАЛЬНЕ , куди
можна прийти з дітьми з понеділка по п’ятницю з
10:00-18:00 (безкоштовно). Ми хочемо щоб художня
фабрика була місцем, де кожна дитина та її опікун
зможуть безпечно проводити час, грати, навчатися та
перепочити. На місці є україномовна людина.
Детальну інформацію можна отримати за телефоном:
42 207-35-73.

Monosfera w Monopolis
ul. Kopcińskiego 60
Благодійні заходи для дітей з України загальна
кімната.
Окрім Ігор з дерев’яними кубиками Лінден та 3D
ручками, діти можуть взяти участь у майстер-класах
або скористатися чудовою погодою, відправившись з
волонтерами та аніматорами до сусіднього парку.
Щоб нашим маленьким гостям було максимально
комфортно, ми також приготуємо 2 смачні страви та
улюблені казки.
Запрошуємо батьків та опікунів до запису дітей:
ukraina@monosfera.pl

Muzeum Sztuki w Łodzi - Музей Мистецтв у Лодзі
Więckowskiego 36, вхід з вулиці Gdańskа 43
Вт-пт 10:00-15:00
Анімаційні заходи для дітей, викладачі розмовляють
українською та російською мовами. Також є тепла їжа.

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi - Палац
молоді ім.Юліана Тувіма у Лодзі
щиро запрошує дітей та молодь з України віком від 6
до 18 років на безкоштовні позакласні майстер-класи:
- музика, - вокал, - танці, - театральне мистецтво
- художнє мистецтво, - спорт, - фотографія
- відео-фільмографія, - комп‘ютерні технології
- міжкультурний зв‘язок
Щоб записатись на заняття, необхідно:
- звертатися до секретаріату Палацу молоді за
телефонами: 535 993 252, 42 686 34 45.
- написати електронного листа польською або
українською мовою на @:
sekretariat@palacmlodziezy.lodz.pl або прийти до
секретаріату Палацу молоді (ul. Wyszyńskiego 86) з 9.00
до 17.00. Неповнолітніх дітей запрошуємо з одним із
батьків чи опікунів.

Fundacja "W Człowieku Widzieć Brata" Фонд «В Людині Бачити Брата»
Хороший простір - Це зустрічі, ігри та заходи, а також
майстер-класи, під час яких діти та молодь з України
матимуть можливість зустрітися та познайомитись з
однолітками.
Приходьте та розважайтеся! Кількість місць обмежена
розміром кімнат, тому просимо зв’язатися з нами
заздалегідь.
Програма та календар зустрічі на сайті:
Будь-яка інформація за телефоном:
509374994 Віола Фіраза

Пільги, cоціальна
допомога, доплати
та субсидії для біженців
з України
Zasiłki, świadczenia, dopłaty
i dofinansowania dla
uchodźców z Ukrainy

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ
ОНЛАЙН 24/7, різними мовами.
https://ruka.help/

ДОПОМОГА ТВАРИНАМ, які приїхали зі своїми
опікунами з України
Fundacja Niechciane i Zapomniane - SOS dla Zwierząt —
Фонд небажані і забуті - SOS для тварин
Допоможемо з кормами та ветеринарним
обслуговуванням.

БЕЗКОШТОВНА ВЕТЕРИНАРНА ДОПОМОГА
EDINA Przychodnia Weterynaryjna Safari - Ветеринарна
клініка Edina Safari

"Oaza" Przychodnia dla zwierząt Ветеринарна клініка для тварин «Оаза»

Tekst: Ulanka www.facebook.com/kulanska
Opracowanie: www.6szpilek.pl
https://www.facebook.com/agencja.reklamowa.lodz

