Přístup Romů ke
službám veřejné správy
Pokud máte obavy z onemocnění Covid-19, můžete se obrátit na Covid infolinku pro
Romy na čísle 087 126 4606. Pracovníci linky vám mohou poskytnout:
• podporu a poradenství
• v případě potřeby mohou zařídit test
V Dublinu je pro Romy k dispozici praktický lékař v ambulanci kapucínů (Capuchin
Clinic). K dispozici je i tlumočník.
Pokud se romská rodina nemůže izolovat doma, máme k dispozici místa, kde to bude
možné. Více informací získáte, pokud se obrátíte na Covid infolinku pro Romy na čísle
087 126 4606.
Podmínkou přístupu ke službám veřejné správy je osobní číslo veřejné správy
(Personal Public Services number – PPS number).
Týká se to i přístupu ke zdravotní péči, kterou pro veřejnost zajišťují praktičtí lékaři.

PPS

Vláda zavedla jednoduchý postup pro získání čísla PPS.
Do internetového vyhledávače zadejte výraz „gov ie get a PPS number“ nebo
navštivte stránky: https://www.gov.ie/en/service/12e6de-get-a-personal-publicservice-pps-number/
Pro získání čísla PPS nemusíte uvádět informace o vašem imigračním statusu.

€

Pokud máte finanční problémy, můžete mít nárok na finanční podporu v rámci režimu
dávek na úhradu mimořádných výdajů (Exceptional Needs Payments Scheme) a
dávek na úhradu neodkladných výdajů (Urgent Needs Payments Scheme). Při těchto
dávkách není podmínkou, aby měl občan obvyklé bydliště ve státě. Chcete-li požádat
o tuto finanční podporu:
• navštivte odbor služeb pro občany (Community Welfare Service) na vašem
místním úřadě Intreo, nebo
• obraťte se na kontaktní středisko ministerstva na čísle 1890 800 024, nebo
• obraťte se na Covid infolinku pro Romy na čísle 087 126 4606
Podporu a poradenství vám mohou poskytnout i tyto dobrovolnické organizace:
• Cairde
• Tallaght Roma Integration Project
• Pavee Point
(Projekt integrace Romů v Tallaght)
• Safetynet
• Capuchin Clinic

Více informací získáte, pokud do vyhledávače zadáte výraz „HSE Roma translation easy read“ nebo
navštívíte stránky: https://www.hse.ie/eng/about/who/primarycare/socialinclusion/travellersand-roma/roma/translations-and-easy-read-documents.html
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