Niezbędnik pomocowy – czyli gdzie i jak odbierać dary!
2022-03-14
Kompendium informacji dot. punktów w Krakowie, w których można odbierać dary.

Jeśli potrzebujesz pomoc sprawdź dane w tabelce i śledź na bieżąco aktualne informacje pod
linkiem: http://otwarty.krakow.pl/start/257626,artykul,pomoc_dla_ukrainy.html
Lista oficjalnych punktów Urzędu Miasta Krakowa (UMK) oraz afiliowanych punktów
miejskich
Gdzie

Godziny otwarcia /
kontakt

Kto może odebrać

Centrum
Wielokulturowe

Czynny codziennie

Uchodźcy – osobiście

Godz. 9-18:30
ul. Daszyńskiego 16

Kontakt:

I
C

N
K
h
wylegitymować się paszportem z pieczątką, na którejd
wjazdu na terytorium Polski, ze skierowaniem na pobyj
zakwaterowania, które zostało wydane przez Małopolsk
Wojewódzki w Krakowie lub innym dokumentem wyda
Konsulat Generalny Ukrainy, który potwierdza, że dan
uchodźcą wojennym.

+48 516 943 823

Osoby upoważnione przez organizacje zarejestr
uczestniczące w Koalicji Otwarty Kraków

Osoby te powinny dysponować podpisanym pełnomoc
z reprezentacją KRS oraz listą osób, dla których odbie
wraz z numerami ich paszportów, skierowań, innych d
których mowa wyżej.

Osoby goszczące uchodźców

‘Szafa Dobra’ w
dawnej galerii
PLAZA, Aleje Pokoju Czynny: pon-sob 10-18
44, od parkingu,
dawny Carrefour,

Osoby te powinny dysponować listą osób, dla których
pakiety wraz z numerami ich paszportów, skierowań,
dokumentów o których mowa wyżej.
Uchodźcy – osobiście
U

wylegitymować się paszportem z pieczątką, na której
wjazdu na terytorium Polski, ze skierowaniem na poby
zakwaterowania, które zostało wydane przez Małopols

poziom 0

Kontakt: tel: 780505438 Wojewódzki w Krakowie lub innym dokumentem wyda
Konsulat Generalny Ukrainy, który potwierdza, że dan
ib-krakow-polska@ib.de uchodźcą wojennym.

(Operator: Centrum
Wielokulturowe /
Internationaler
Bund Polska)

Osoby upoważnione przez organizacje zarejestr
uczestniczące w Koalicji Otwarty Kraków

Osoby te powinny dysponować podpisanym pełnomoc
z reprezentacją KRS oraz listą osób, dla których odbie
wraz z numerami ich paszportów, skierowań, innych d
których mowa wyżej.

Osoby goszczące uchodźców

Osoby te powinny dysponować listą osób, dla których
pakiety wraz z numerami ich paszportów, skierowań,
dokumentów o których mowa wyżej.
Małopolski Oddział Pon-piątek 8.00-17.00 - Uchodźcy – osobiście
P
Okręgowy PCK
punkt wydawania
h
pakietów dla uchodźców wylegitymować się paszportem z pieczątką, na której
Ul. Studenka 19
wjazdu na terytorium Polski po 24 lutego.

W
Inne podmioty po
uzgodnieniu dostaw

Kraków Oddam za
Darmo

Organizacje zarejestrowane w KRS i uczestniczą
Otwarty Kraków w pierwszej kolejności
I
m
p
Inne podmioty przyjmujące uchodźców
Wirtualny portal:
Uchodźcy, osoby indywidualne goszczące - możnW
T
grupę i wpisywać potrzeby według zasad grupy.
n
https://www.facebook.co
y
m/groups/178048405708
y
795/
Organizacje zarejestrowane w KRS i uczestniczą
Otwarty Kraków specjalne zasady użytkowanie dla o
zrzeszonych w KOK. Prosimy o sprawdzanie wewnętrz
komunikatów!

Informacja Koalicji "Otwarty Kraków".
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