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КОНТЕКСТ
Ми хочемо спільно зібрати інформацію про можливості переміщення. Будь ласка,
залиште подробиці про місця, які ви знаєте. Якщо ви дістали цей документ із
зовнішнього джерела і хочете внести уточнення або зміни, звертайтеся, будь ласка, до
alina@chilipiper.com
Важливо: якщо ви не впевнені в коректності будь-якої інформації, будь ласка,
проінформуйте про це, щоби люди не були дезінформовані та не виявилися
захопленими зненацька!

ІНФОРМАЦІЯ По МАРШРУТУ ТА УКРИТТЮ
Зауважте, що воєнний стан, запроваджений у країні, забороняє чоловікам від 18
до 60 залишати межі країни. На деяких контрольно-пропускних пунктах цього
дотримуються, на деяких ні — наразі це справляє враження лотереї. Окрім того,
очікується, що незабаром президент підпише указ про ЗАГАЛЬНУ мобілізацію.
Винятки щодо обмеження на виїзд з України чоловіків від 18 до 60 років на термін дії
воєнного стану включають осіб, які мають:
● документ про відтермінування призову на військову службу та внесення на
особливий військовий облік або висновок військової та медичної комісії про
непридатність до служби.
Окрім того, обмеження не розповсюджується на осіб, які:
● утримують трьох або більше дітей віком до 18 років, самостійно виховують дитину
(дітей) віком до 18 років, виховують дитину з інвалідністю, прийомні батьки,
опікуни, а також ті, близькі члени родини яких загинули чи зникли безвісти під час
проведення антитерористичної операції.
!!!НЕ ЗАЛИШАЙТЕ КИЇВ У ПІВНІЧНОМУ ЧИ ЗАХІДНОМУ НАПРЯМКУ ДО ЛЬВОВА,
ОБИРАЙТЕ ПІВДЕННІ НАПРЯМКИ!

Посилання
ОНОВЛЕННЯ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ
https://twitter.com/UkraineLive2022
https://www.reddit.com/live/18hnzysb1elcs/
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СПИСОК GOOGLE MAPS ІЗ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНИМИ ПУНКТАМИ НА
КОРДОНАХ:
https://goo.gl/maps/7xhb68xWZwtAqD5A9

Орієнтовний час очікування на кордоні під час перетину, оприлюднені
посольством США у Києві 28.02 о 12:30:
https://twitter.com/usembassykyiv/status/1498244698896576517

Країна

Час очікування

Словаччина
Убля

11 год.

Вишнє Німецьке

7 год.

Слеменце (лише пішки)

4 год.

Молдова
Мамалига

до 15 год.

Інші

30 год.

Румунія
Серет

20 год.

Сигіт

до 20 год.

Халмеу

до 10 год.

Угорщина
Загонь

12 год.

Берегсурань

15-36 год.

Лоня

5 год.

ЛЮДИ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ БІЖЕНЦЯМ ВИЇХАТИ З УКРАЇНИ:
https://t.me/huiiivoiiine
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ТРАНСПОРТ (З УКРАЇНИ ДО КОРДОНУ)
● Група, яка організовує автоперевезення - https://t.me/+UOYpDyjLIR85MTMy
● Project Dynamo - https://airtable.com/shrJtUmYLB70KGXiS
● Залізничні Залізничні з України до різних країн
Евакуація з Києва
https://www.ukrainenow.org/refuge
Мапа укриттів у Києві

https://goo.gl/maps/NydCUiwMffpymHvR8
Інший ґуґл-документ із корисною інформацією, на кшталт цього документу
https://shorturl.at/xGN89
Альтернативні можливості для грошових переказів
●

●

Wise наразі налагодили процес відкриття мультивалютних рахунків для
українців, яких може бути важко відкрити банківський рахунок у певній країні
через брак документів (блоґ-пост Wise)
Monese дозволяє українцям в Європейській економічній зоні підписатися на
безкоштовний банкінґовий сервіс — тим, хто зареєструється з українським
паспортом, будуть відшкодовати всі комісії (заява CEO Monese на Linkedin)

Європейський союз готується надати українцям, які тікають від війни, дозвіл на
проживання й працевлаштування у 27 країнах блоку до 3 років, за словами
європейських та французьких високопосадовців (Reuters).

Вам потрібна допомога з переміщенням?
Заповніть цю контактну форму й ми спробуємо з’єднати вас із тими, хто
надає укриття.

КРАЇНИ-СУСІДИ УКРАЇНИ
ПОЛЬЩА - СЛОВАЧЧИНА- УГОРЩИНА - РУМУНІЯ -МОЛДОВА

ПОЛЬЩА

1. Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Вас приймуть у Польщі.
2. Якщо Вам немає, де залишитись у Польщі, зверніться до найближчого пункту
прийому.
3. У пункті прийому:
● Ви отримаєте детальнішу інформацію про Ваше перебування у Польщі;
● Ми забезпечимо Вас житлом для тимчасового перебування у Польщі;

● Вас забезпечать гарячою їжею, напоями, базовою медичною допомогою та
місцем для відпочинку.

ПУНКТ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ | АДРЕСИ ПУНКТІВ ПРИЙОМУ
Польща відкрила центри прийому вздовж свого кордону з Україною протяжністю 535 км
(332 милі) у таких місцях:
1. Дорогуськ-Ягодин
Комунальний центр культури і туризму «Палац Суходольських», вул. Parkowa 5, 22-175
Dorohusk - житловий масив

2. Долгобичув-Угринів
Прикордонний центр культури та відпочинку, вул. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów

3. Зосин-Устилуг
Шкільний комплекс у Horodło, вул. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło

4. Гребенне-Рава Руська
Початкова школа в Lubycza Królewska (задня частина спортивного залу), вул. Jana III
Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska
5. Корчова-Краківець
Загальна кімната, Korczowa 155, 37-552 Korczowa

6. Медика-Шегині
Спортивний центр - Medyka 285, 37-732 Medyka

7. Будомир-Грушів

Початкова школа в Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
8. Крощенко-Смільниця
Колишня початкова школа в Łodyna, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
ГАРЯЧА ЛІНІЯ: +48 47 721 75 75
Якщо Ви знаєте когось, хто зараз перебуває або в найближчому часі перебуватиме на
українсько-польському кордоні:

●

Поділіться із тими, хто перебуває на прикордонному переході у Хребенному,
Будомєжі, Корчові, Медиці і потребує допомоги, щоб дістатись до Жешува кодом
“POMOCPODKARPACKIE”

●

Поділіться із тими, хто перебуває на прикордонному переході у Долобичеві,
Дорогуську, Зосину та хоче дістатись до Любліна, кодом “POMOCLUBELSKIE”

Вони зможуть скористатись безкоштовною поїздкою на Uber до цих міст
Ці коди можна застосовувати кілька разів.

Загальна / Додаткова Інформація
●
●

Польща приймає біженців – також з неповним пакетом документів
Сайт польського уряду (Допомога для громадян
України):https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-en та

https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

●

ГРУПА У FACEBOOK: https://m.facebook.com/groups/683793819641997/?ref=share

ТРАНСФЕРИ ІЗ ПОЛЬЩІ (польською)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13lT4ja1qVoWKMAVaxApLq_wpx7YYHKLdz
JbPYhA46GA/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1YLW-tnFpcvVKwuZ7UnS4AQH7KX2Ufc8L
TeWiy1MjBYQ/mobilebasic
●

Більше інформації у Facebook доступно за посиланням:
https://www.facebook.com/vika.prydatko/posts/10222643303406176

●

Телеграм-канал Фонду BYSOL для інформації про виїзд та евакуацію з України,
Білорусі та Росії. Наш консультаційний аккаунт: @help_bysol https://t.me/bysol_evacuation

ДОПОМОГА НА ПОЛЬСЬКОМУ КОРДОНІ (ДОКУМЕНТИ, ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ)
(польською)
https://ocalenie.org.pl/zalatwto/ewakuacja-z-ukrainy-o-czym-pamietac-uciekajac-prze
d-wojna
ТРАНСПОРТ ІЗ УКРАЇНИ ДО ПОЛЬСЬКОГО КОРДОНУ:
Якщо Ви знаєте когось, хто зараз перебуває або в найближчому часі перебуватиме на
українсько-польському кордоні:
●

Поділіться із тими, хто перебуває на прикордонному переході у Хребенному,
Будомєжі, Корчові, Медиці і потребує допомоги, щоб дістатись до Жешува кодом
“POMOCPODKARPACKIE”

●

Поділіться із тими, хто перебуває на прикордонному переході у Долобичеві,
Дорогуську, Зосину та хоче дістатись до Любліна, кодом “POMOCLUBELSKIE”

Вони зможуть скористатись безкоштовною поїздкою на Uber до цих міст. Ці коди
можна застосовувати кілька разів.
ВІТАЛІЙ (КИЇВ, Пирятин, Суми) ТЕЛ +380 968 168 387
ПЕТРО (КІРОВОГРАД, КРОПИВНИЦЬКИЙ, КАМЕННОЕ) ТЕЛ +380 967 961 434
ДМИТРО (ЛЬВІВ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) ТЕЛ +380 672 551 725
PAWEŁ CIESIELSKI (КИЇВ ТА ОКОЛИЦІ)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100056119089089&refid=18
КИЇВ ТА ОКОЛИЦІ: ТЕЛ. +48 696 505 802; +380 604 275 482 ТА ПОСИЛАННЯ НА
МЕСЕНДЖЕР У FACEBOOK: SARAKHMAN SOLAR ENERGY
ТЕЛ. +380 961 179 079

ТРАНСПОРТ ІЗ ПОЛЬСЬКОГО КОРДОНУ ДО ІННИХ ЧАСТИН ПОЛЬЩІ
MICHAŁ WOJCIECHOWSKI ТЕЛ +48 698 995 125
ОДНА ОСОБА ТА ЇЇ ДРУЗІ МАЮТЬ АВТОМОБІЛЬ ТА АВТОБУС ТЕЛ. +48 501 085 600
ТРАНСПОРТ ДЛЯ 3-4 ОСІБ (ПРИЙМАЮТЬ ІЗ ДОМАШНІМИ ТВАРИНАМИ), ВЕЛИКИЙ
БАГАЖНИК ТЕЛ. +48 502 053 055
ТРАНСПОРТ ДЛЯ 3-4 ОСІБ (ЗАЛЕЖИТЬ ВІД БАГАЖУ) ВІД КОРДОНУ ДО ЗАХІДНОЇ
ПОЛЬЩІ (ВОЄВОДСТВА: МАЛОПОЛЬСЬКЕ, ВЕЛИКОПОЛЬСКЕ, СІЛЕЗЬКЕ,
ОПОЛЬСЬКЕ, НИЖНЬОСІЛЕЗЬКЕ), ІНСТАГРАМ: JUANHASTAROCCA
ТРАНСПОРТ ДЛЯ 3 ОСІБ (МАКС.) ДО БУДЬ-ЯКОГО МІСЦЯ У ПОЛЬЩІ ТЕЛ. +48 796 880
291
ТРАНСПОРТ ДЛЯ 3-4 ОСІБ ВІД УКРАЇНСЬКОГО КОРДОНУ ДО БУДЬ-ЯКОГО МІСЦЯ У
ПОЛЬЩІ, МОЖЛИВА ДОПОМОГА ІЗ ТИМЧАСОВИМ ПРОЖИВАННЯМ +48889603603

ЖИТЛО

●

база даних приватних місць проживання для біженців з України в Польщі:
http://tinyurl.com/domdlaua

● КВАРТИРИ У КРАКОВІ
●

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
TEL: 123921115, 123921300, czk@malopolska.uw.gov.pl
ВАРШАВА
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ХОСТЕЛ ІЗ 100 МІСЦЯМИ ДЛЯ НОЧІВЛІ (БЕЗКОШТОВНО) У PIASECZNO, БІЛЯ
ВАРШАВИ - Jakub Lipski, розмовляє російською, його дружина та мама є
українками та розмовляють українською
https://m.facebook.com/kuba.lipski.9862

“КВАРТИРА ДЛЯ ОДНІЄЇ СІМ’Ї (4-5 ОСІБ), МОЖУТЬ ЗАБРАТИ ЇХ АВТОМОБІЛЕМ З КОРДОНУ”
ТЕЛ. +48 510 042 549
“ТРАНСПОРТ ВІД КОРДОНУ ДО БУДЬ-ЯКОГО МІСЦЯ У ПОЛЬЩІ НА 4 ОСІБ, МІСЦЕ ДЛЯ
НОЧІВЛІ НА КІЛЬКА ДНІВ ДЛЯ 2 ЛЮДЕЙ У ВАРШАВІ” ТЕЛ +48 721 049 353

“ЖИТЛО НА КІЛЬКА ДНІВ ДЛЯ 2 ОСІБ З ДИТИНОЮ + ХАРЧУВАННЯ + ДОПОМОГА З
ЮРИДИЧНИМИ ФОРМАЛЬНОСТЯМИ” ТЕЛ. +48 508 089 930
“ЖИТЛО+ ЇЖА ДЛЯ ОДНЕЇ ЛЮДИНИ І СОБАКИ” ТЕЛ. +48 697 360 026
«МІСЦЕ ДЛЯ ПАРИ, МОЖЕ БУТИ З СОБАКОМ, ЯКА ЛАДНАЄ З ІНШИМИ СОБАКАМИ. МИ
ТАКОЖ ГОВОРИМО АНГЛІЙСЬКОЮ» ТЕЛ./WHATSAPP +48 799 759 204
● ПОЗНАНЬ
“ЖИТЛО+ ЇЖА ( МОЖНА ЗАЛИШАТИСЬ ДО 1 МІСЯЦЯ ЧАСУ, ДЛЯ 2 ОСІБ”) ІНСТАГРАМ:
LUKASZ_DRZYCIMSKI
“ЖИТЛО ДЛЯ 2-3 ОСІБ + ЩЕ ОДНА КВАРТИРА ТАКОЖ НА 2-3 ОСІБ” ТЕЛ. +48 517 948 821
●

ВРОЦЛАВ/НИЖНЬОСІЛЕЗЬКЕ ВОЄВОДСТВО

“КВАРТИРА В ЄДЛІНІ-ЗДРУЙ (НИЖНЬОСІЛЕЗЬКЕ ВОЄВОДСТВО) НА 2-4 ОСІБ, ДОПОМОГА З
ТРАНСФЕРОМ ДО МІСТА З ВРОЦЛАВА, ТЕЛ. +48 518 474 703
«ДОПОМОГА БУДЬ-ЯКИМ УКРАЇНЦЯМ У ВРОЦЛАВІ/УСЬОМУ НИЖНЬОСІЛЕЗЬКОМУ
ВОЄВОДСТВІ ІЗ КУПІВЛЕЮ ПРОДУКЦІЇ, ТРАНСПОРТОМ, ДОГЛЯДОМ ЗА ДОМАШНІМИ
ТВАРИНАМИ» ТЕЛ. +48 669 063 441

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
PRZYSTAŃ PSYCHOLOGICZNA: +48 533 300 999; +48 533 355 888
MARIUSZ KACZMARA: +48 510 855 575
KAMILA KAŹMIERCZAK: +48 511 826 562
ФОНД ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ОСВІТИ: +48 733 563 311

ЮРИСТИ У ПОЛЬЩІ:
https://www.facebook.com/groups/prawniczkiiprawnicyukraincom/?ref=share
ALEKSANDRA DYDAK, ТЕЛ: +48 uñlll509450285, kancelaria@adwokatdydak.pl
PIOTR DOBROWOLSKI, ТЕЛ.: +48 600272769, adwokat@piotrdobrowolski.com
ADRIANA DUKS-TANIEWSKA, ТЕЛ.: +48 602711486, kancelaria@duks.pl
ANTONI KOPROWSKI, ТЕЛ. +48 502031149, antoni.koprowski@kancelaria-kgg.pl
ALEKSANDER OLENDER, ТЕЛ./WHATSAPP: +48 667 431 706,
aleksander.olender@olenderlegal.pl

НОТАРІУСИ: БЕЗКОШТОВНЕ ПІДПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОТРІБНИХ ДЛЯ ВИДАЧІ
ПАСПОРТІВ/ДОЗВОЛУ НА ВИВІЗ ДІТЕЙ ЗАКОРДОН
JAKUB KUR - https://m.facebook.com/kurmateusz
ANNA JAŹWIŃSKA - ТЕЛ. +48 22 381 25 73

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ПЕРЕКЛАДАЧІ
ТЕЛ.: +48 505 483 177
ТЕЛ.: +48 663 656 424
ТЕЛ.: +48 693 706 200
ТЕЛ.: +48 796 446 032 TEL: +48 571 274 471

КРАЇНИ-СУСІДИ УКРАЇНИ
ПОЛЬЩА - СЛОВАЧЧИНА- УГОРЩИНА - РУМУНІЯ -МОЛДОВА

СЛОВАЧЧИНА
Словаччина приймає біженців навіть без дійсного паспорту
https://spectator.sme.sk/c/22848160/slovakia-will-let-everybody-fleeing-ukraine-in.
html

●

Офіційний урядовий веб-сайт українською мовою, що містить інформацію для
всіх, хто шукає притулок у Словаччині:
https://ua.gov.sk/?csrt=11141814149244216446

• Особи, що мають дійсний паспорт, можуть увійти у потяг навіть без наданого
окремого місця
●

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД Ukraine-Slovakia SOS:
Гаряча лінія: +421911201889 (Телеграм, WhatsApp or Viber)
Електронна пошта: ukrajina.sk.sos@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/UkraineSlovakiaSOS

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПРИБУТТЯ ДО СЛОВАЧЧИНИ
Наразі Словаччина має п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною довжиною 98 км –
два для легкових автомобілів, один для пішоходів і велосипедистів та два для
залізничного транспорту.
●
●

Українською:
https://drive.google.com/file/d/10M3lxgQrOnORNiaydRovHajo5jqL95DQ/view
Англійською:https://drive.google.com/file/d/10M3lxgQrOnORNiaydRovHajo5jqL95D
Q/view

ПУНКТ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ
На кордоні з Україною функціонують усі прикордонні переходи, за винятком
залізничного прикордонного переходу Чієрна-над-Тісоу – Чоп, де пасажиропотік є
зупиненим.
.https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=aktualizacia-situacia-na-hranicnych-priechodo
ch-s-ukrajinou

ЗАГАЛЬНА / ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Губернатор східного Кошицького краю Словаччини Ростислав Трнка повідомив
"Reuters" (британське агентство новин), що близько 2000 ліжок і 60 спортивних залів
були підготовлені для розміщення біженців.
УВКБ ООН у Словаччині (Агентство ООН у справах біженців)
Електронна пошта: hunbu@unhcr.org
Тел: +36 1 336 3060
https://help.unhcr.org/slovakia/

Сусідні країни України
ПОЛЬЩА - СЛОВАКІЯ - УГОРЩИНА - РУМУНІЯ - МОЛДОВА-УГОРЩИНА
Угорщина приймає біженців.
Неурядова організація, яка допомагає шукачам притулку: Угорський Гельсінкський
комітет, професійна та безкоштовна юридична допомога, від консультування до
представництва.
https://helsinki.hu/en/about/contact/
(+36 1) 321 4323, (+36 1) 321 4327, (+36 1) 321 4141
helsinki@helsinki.hu
Facebook: https://www.facebook.com/helsinkibizottsag
Інформація для людей, які тікають до Угорщини з України:
https://helsinki.hu/wp-content/uploads/2022/02/Hungarian_Helsinki_Comittee
_Ukraine_Guide_2022_02_25_EN.pdf
https://helsinki.hu/wp-content/uploads/2022/02/Hungarian_Helsinki_Comittee
_Ukraine_Guide_2022_02_25_UA.pdf
Угорська міжцерковна допомога
https://segelyszervezet.hu/en/contact/
+36 1 382 0700
Усі, хто має домашніх тварин і тварин, приватні особи, які пропонують допомогу в
організації дозволу та притулку на Угорському кордоні.
https://www.facebook.com/groups/369562874707496/
З 25 лютого 2022 року: вам не потрібен дозвіл
ФОП пропонують транспорт, притулок на кордоні з Угорщиною
https://www.facebook.com/groups/994143548136400/
Проживання
Житло по всій Угорщині, Excel оновлюється відповідно до наявності. У стовпці G
вказані контактні номери кожного помешкання.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y6gk-Ja1aAF1976Y3bZud81aLToVX1VLSY-d
hZmpDXs/edit
● Szeged
Ми можемо розмістити 15 людей у Сегеді, Угорщина, в офісі нашої технологічної
компанії Antavo, і забезпечити проживання, харчування, засоби гігієни, Інтернет тощо
протягом наступних 4-5 тижнів. Є окремі кімнати, а є простір, який є частиною

відкритого простору. Ми можемо допомогти з поїздкою з кордону. Ми розмовляємо
англійською та угорською мовами. (В житло можна,тільки БЕЗ тварин) Ви можете
зателефонувати / надіслати повідомлення
whatsapp
me: Zsuzsa Kecsmar +36703767273

УКРАЇНА Сусідні країни
ПОЛЬЩА - СЛОВАЧЧИНА - УГОРЩИНА - РУМУНІЯ - МОЛДОВА

Румунія
Румунія приймає біженців - > кожен з українським посвідченням особи (паспорт,
ідентифікаційна картка, свідоцтво про народження тощо) може перетнути кордон

Офіційна допомога українським біженцям, які швидко потребують точної інформації:
процедура в’їзду в країну, способи подання заяви про надання притулку в Румунії,
права та обов’язки людей, які в’їжджають до країни, до яких ресурсів вони можуть
отримати доступ , тощо - інформація перевіряється та оновлюється як в органах влади,
так і В NGO
Міжнародна організація з міграції зібрала основну інформацію для особи, яка хоче
перетнути український кордон та потрапити в Румунію в умовах гуманітарної кризи та
надзвичайної ситуації в країні:
https://bit.ly/3IrNeEC
На кордоні з Сіретом є безкоштовний транспорт для біженців в країну.
Інформація про Україну:
про те, як легально перетнути кордон або як шукач притулку (друга частина документа
англійською, третя українською) . Більше інформації про це site.
Контакти:
Якщо вам відмовляють у в’їзді, звертайтеся за номером +40 730 073 170 або
office@cnnr.ro
Якщо вам потрібен притулок, ви можете звернутися за номером +40 721 206 926
Група Facebook для додаткової допомоги
● https://www.facebook.com/groups/unitipentruucraina/
Румунською/англійською) – зверніть увагу, що це не кураторська група – не всі є надійні
Якщо вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться з Refugees Welcome to Romania
WhatsApp at +40 765 861 888
(Вони використовують українських волонтерів для перекладів, при потребі)
https://refugees.ro/ Це платформа, яка централізує проживання, харчування, транспорт,
медичні товари, медичні послуги та інші послуги, які пропонують волонтери спеціально
для біженців з України – не перевірена чи відфільтрована інформація
Румунська національна рада у справах біженців
Країна: Румунія
Телефон:
office@cnrr.ro
Веб-сайт: https://www.cnrr.ro/
Контактна особа: Silvia Spurigan
silvia.spurigan@cnrr.ro

● UNHCR Romania (UN Refugee Agency)
UN House, Bd. Primaverii 48A, sector 1
011975 Bucureşti
România
Tel.: + 40 21 201 7872 / 73
Fax: + 40 21 210 1594
E-mail: rombu@unhcr.org
Call-центр (на WhatsApp) для інформації про притулок та інформації для
українців (англійською, російською та українською). +4.0765.861.888

- LOGS Timisoara
Весь Центр соціально-психологічних консультацій для українців, які вже
знайшли притулок в Румунії +40 745 139 747 - ASproAS Romania
Прохання про надання притулку в Румунії:
Румунська національна рада по справах біженців склала список:
● frequently asked (часто запитанні питання)
● questions around asylum in Romania(питання щодо надання притулку в Румунії)
включаючи необхідні документи та права шукача притулку.
Refugees Welcome to Romania (Біженців ласкаво просимо до Румунії)
● document in Romanian, English and Ukrainean
способи отримання притулку, центрів притулку на кордоні та важливих
кол-центрів (об’єднаних НУО ASproAS та LOGS).

●

NGOs має досвід роботи з біженцями
LOGS Grup de Inițiative Sociale, JRS Romania, Romanian National Council for
Refugees - CNRR, LADO CLUJ, Asociatia ASSOC

Проживання:
Будь ласка, зверніть увагу, що доступність постійно змінюється. Якщо ви
зв’язуєтесь з ними і дізнаєтеся, що місця не вистачає, повідомте нам про це
через коментар
Притулок для 100 біженців пріоритет для сімей з дітьми Клуж/Альба
40731328817
Квартира для сім'ї біженців в Боча - +40740770047 Лівіу - https://bit.ly/35fmMzF
Проживання для сім'ї, включаючи домашніх тварин, в Саку, Караш Северин. При
необхідності також можна організувати транспорт - +40729717830 https://bit.ly/3Is9rCt
●

Hotel Golden Rose в Константі
пропонує проживання для українських сімей
Адреса: Strada Soveja 13, Constanța 900562, телефон: 0722 273 661
C&C Residence HOTEL - проживання + харчування на 10, безкоштовно для
матерів та дітей з України +0738950072

●

Ștefan Mandach пропонує (обмежена кількість місць) проживання у своєму готелі
в Сучаві та безкоштовне харчування в ресторані Spartan в центрі міста,
будь-який громадянин України, який пред'явить посвідчення особи, може
отримати БЕЗКОШТОВНУ гарячу страву https://bit.ly/3shZeD2
“Fight for Freedom “надає безкоштовний притулок біженцям в Україні в
Сучавіhttps://bit.ly/3vvjSBJ.

●

●
●
●
●
●
●

в Альбі мешканець пропонує проживання та харчування для 60 біженців у двох
селах https://bit.ly/3MaPiDl
у Тулчі Алекс Філіп надає s Casa Filip din Sarichioi країнським сім'ям з
маленькими та зовсім маленькими дітьми https://bit.ly/33SqxKI
У ФалтіченьHotel Angel Sofia пропонує 2 номери зі сніданком
У Neamt County Orange Valley хоче запропонувати житло для кількох сімей
У Бістріцькому повіті , Tasuleasa Social може прийняти 20-30 біженців
На своїй території MagicHOME допомагає сім’ям з дітьми, пропонуючи притулок,
їжу та засоби особистої гігієни https://bit.ly/33R80OO

●
●

●
●
●
●

●

●

●

●

University of Bucharest (Університет Бухареста) має щонайменше 40 кімнат для
студентів/викладачів, які потребують тимчасового або довгострокового
проживання - https://bit.ly/3pnbPCT. Mpe@unibuc.Ro
UAIC Iași надає кімнати, харчування, психологічні консультації для 50 студентів
та викладачів з України https://bit.ly/35vq3KK
Brăila cazareucraina@primariabraila.ro 0040786763987. Безкоштовна гаряча
страва ajutucraina@primariabraila.ro 0040787576637
Поблизуr Craiova, Dolj County La Cismea Marsani пропонує житло та харчування
для ~20 сімей з дітьми. За деталями звертайтеся за номером +40 749 152 805.
https://www.profi.ro/ajutor-ucraina/ Profi створив платформу, яка об'єднує
волонтерів і людей, які потребують підтримки (їжа, проживання, медичні товари
тощо)
Транспорт:
Компанія «Тарсін Радауті» надає безкоштовні проїзди автобусом громадянам
України, які хотіли дістатися з Сірету до автовокзалу, залізничного вокзалу чи
аеропорту - https://bit.ly/3HhXyxw
Romfour - transport international de persoane пропонує допомогу, щоб біженці
могли дістатися до найближчих міст - https://bit.ly/3paZFgr
Autonom Group пропонує транспорт тим, хто потребує мобільності, намагаючись
допомогти українським громадянам - трансфер з кордону, продовольчий
транспорт тощо. Зв’яжіться через https://help.autonom.ro
або електронною поштою help@autonom.ro.

●

Business Global Hub & ADM Tur пропонують безкоштовний транспорт з митниці
Халмеу та Сігет до інших міст Румунії - https://bit.ly/3Io9Iq2

●

Tabita Tour допомагає українцям безкоштовно дістатися від кордону Сірет до
аеропорту та околиць Сучави. Також є знижки для українців, які бажають поїхати
до Франції, Іспанії чи Італії. - - shorturl.at/fzO26
Vola.ro пропонує безкоштовні вирішення туристичних проблем для людей, які
прибули до Румунії, включаючи безкоштовні квитки на літак в інші країни; Щоб
сісти в літак, потрібен паспорт - https://bit.ly/3M54odd

●

●

●

Комунікації
Orange пропонує безкоштовний зв’язок в Україну та з неї, а також безкоштовні
картки PrePay на прикордонних переходах Румунії - https://oran.ge/3BUaY1q
Vodafone має безкоштовний роумінг в Україну та з України - https://bit.ly/3LYH4Ot

●

Продукти харчування та припаси:
У Gura Humorului Mood Coffee пропонує гарячу страву- https://bit.ly/3pd0hSM

●

У Бухаресті Асоціація Караджа Кантакузіно терміново збирає пакети товарів
першої необхідності для українських біженців - https://bit.ly/3pgXesO

●

SufletEȘTI з Onești готовий допомогти їжею/засобами гігієни тим, хто цього
потребує - https://bit.ly/3vdqBjq

●

У Бухаресті різні ресторани пропонують безкоштовне харчування для біженців
https://bit.ly/3pgXesO

●

●

Підтримка догляду за тваринами:
Patrocle House - Animal Rescue надає в Сучаві підтримку та допомогу домашнім
тваринам українських сімей, які в'їжджають до Румунії через Сіретську митницю
- https://bit.ly/3IknYjy

●

У Яссах асоціація Save our Paws допоможе домашнім улюбленцям біженців
https://bit.ly/35oYW40
. Те саме і MegaDreams Pet Taxi Iasi Isi - https://bit.ly/3Im1TkH

●

Боротьба за тварин Baia Mare: https://bit.ly/3JRC7VB

●

Patrocle Brasov Canine Excellence Club: https://bit.ly/3LYUPNa

Групи підтримки:
● У групі ОБ’ЄДНАНІ ДЛЯ УКРАЇНИ румунів пропонують безкоштовне проживання
та навіть транспорт туди – https://bit.ly/3M2qnSm.
● Ви також можете використовувати цю форму - https://bit.ly/3peqgch
, щоб перевірити допомогу, яку ви можете запропонувати.
● VOLUNTARI IN EUROPA – це ще одна група, де шукають/пропонують допомогу,
особливо транспортування та проживання: https://bit.ly/3BMkqE6
● Maramures Hosts Ukrainian Refugees
● Support Ukrainian Refugees in Romania
● https://refugees.ro/

Підтримка щодо пошуків роботи:
●

●

Lugera & Makler Romania пропонують безкоштовну підтримку та інформацію про
ринок праці в Румунії, консультації щодо підготовки та проходження співбесід https://bit.ly/3JUweao
Фахівці технічних спеціальностей, зверніть увагу на список європейських
компаній, які можуть вами зацікавитись:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vaAqB1AmkDYWo8ernP353S_DWexViaO
RRn58YWRXPdU/edit#gid=99692969

Правова підтримка
●

Ференц Грігоре Тачу, адвокатська контора - безкоштовна правова допомога,
тел.: +40729093823/+40763935851 contact@fgtlawyers.ro,
Facebook:@fgtlawyers.ro

●

Медична допомога:
●

Regina Maria - приватна лікарня в Румунії, пропонує безкоштовні медичні
послуги у майже 300 медичних центрах країни:
https://www.reginamaria.ro/servicii-medicale-gratuite-pentru-cetatenii-ucraineni
Life Dental Spa пропонує безкоштовні стоматологічні послуги у своїх клініках в
таких містах: Ясси, Клюй, Орадя, Брашов, Сібіу, Арад, Бухарестhttps://bit.ly/3M4VtJ2

●

Інше:
●
●
●
●

Анастасія Стаічу та Ромсталь розробили план евакуації для українців https://bit.ly/3sdAnAa
Богдан Танаша з Casa Share пропонує 10 тон брикетів для вогню для таборів
біженців: https://bit.ly/3sjewau
Міська адміністрація Ясси організує збір коштів у кількох місцях https://bit.ly/3pdbhiQ
Студенська асоціація м. Марамурешу просить людей, що володіють
українською, зв'язатися з ними для координації людей на кордоні https://bit.ly/3hbK8se

Інші ресурсі
● Ініціативи, що підтримують шукачів притулку з України в Румунії, Молдові та
Угорщині
● Модерований список та оновлена інформація на Фейсбук за цим посиланням
https://www.facebook.com/paulexandru/posts/5216825398335986

Країни, що межують з Україною
ПОЛЬЩА - СЛОВАКІЯ- УГОРЩИНА - РУМУНІЯ - МОЛДОВА

МОЛДОВА
Молдова приймає біженців, в тому числі осіб без закордонних
паспортів - https://en.interfax.com.ua/news/general/801796.html
●
●
●

●

Група у Фейсбук https://www.facebook.com/groups/347615063908402/
Застосунок з пропозиціями допомоги - перевізки, розміщення, харчування,
медичні послуги - https://uarefugees.web.app
У Паланці та Каларашовці відкрилися два центри координації біженців, табори у
північній та південній частинах українсько-молдавського кордону. Є також центр
для біженців у Кишиневі, у центрі MoldExpo.
Moldtelecom пропонує безкоштовно передплачені картки на КПП на
українсько-молдавському кордоні - https://bit.ly/33MeD4S

Розміщення
●

Штефан-Воде: компанія Purcari Wines пропонує прихисток для 20 родин https://bit.ly/3t3AX2F

ІНШІ НАПРЯМИ
Албанія
●
●

●
●

дозволяє в'їзд українцям незалежно від візового статусу, але не надає притулок
Зі Львова до Тірани найкраще дістатися через Загреб і потім через Хорватію та
Чорногорію до прикордонного містечка Улчін - 23 години на авто за нормальних
умов
В Албанії найкраще залишатися в таких містах: Тірана, Дуррес, Хімара,
Саранда, Гірокастра, Корча, Пермет
В Албанії підтримку може надати Хенрик Егетемайер, адреса: Shetitorja Mentor
Xhemali, K4, AP Nr. 6, 6401 Permët Shqipëri, Тел. +355 68 2899 858,
henryk@nonline.eu

Австрія
●
●
●
●

●

Офіційні відповіді на найчастіші питання,
англійськоюhttps://www.bmi.gv.at/bmi_documents/2737.pdf
Без візи можна перебувати протягом 90 днів (наразі термін може бути
продовжено для тих, хто вже перебуває в Австріі).
Група на фейсбуці щодо Притулку в Австрії
https://www.facebook.com/groups/tuma.austria
Інформація щодо отримання дозволів на роботу https://www.migration.gv.at/en/types-of-immigration/permanent-immigration/
у кількох офісах українців обслуговують позачергово
https://warhelp.eu/places/ - можна знайти інформацію, де українцям знайти
розміщення у Відні та околицях

Бельгія
Робота, наукова робота, в т.ч. видатки
● Янніс Понтікес, доцент Левенського католицького університету: якщо ви аспірант
українського вишу чи науково-дослідної установи і пишете роботу на тему
металургії та будівельних матеріалів, можете долучитися до моєї групи в Бельгії
для спільної роботи на термін прибл. 6 місяців. Покриваємо дорожні витрати,
витрати на проживання та харчування, а також всі витрати, пов'язані з
використанням аналітичного обладнання. Жодних зобов'язань переді мною чи
групою. Сподіваємося, що потім ви успішно повернетеся додому і допоможете
відбудувати свою країну.

Болгарія
●
●
●
●

Болгарія координує свої дії за посиланням https://www.vitosha.vc/ukraine
Кордони Болгарії відкриті для громадян України. Кордон можна перетнути з
українським паспортом і подати заявку на статус біженця впродовж 90 днів.
Телефон Міністерства закордонних справ : +359 2948 2404
Уряд і волонтери організовують транспортування та прихисток.

Фінляндія приймає біженців
Фінська імміграційна служба - офіційний урядовий веб-сайт для іноземців, які
в'їжджають у Фінляндію: https://migri.fi/en/home
Наразі (26.02.2022) Імміграційна служба Фінляндії заявила, що не буде відмовляти у
в’їзді громадянам України, про це повідомляється на офіційному сайті:
https://migri.fi/en/-/finnish-immigration-service-closely-monitoring-situation-in-ukraine
Неофіційна масова організація, де приватні особи надають кімнати/будинки для
притулку: https://kotimajoitusverkosto.fi/
Транспорт
Найдешевший спосіб в’їзду в Фінляндію, ймовірно, паромом з Таллінн – Гельсінкі або
Стокгольм – Турку або Стокгольм – Гельсінкі. Ви зможете заїхати на пором. Операційні
поромні компанії:
● https://www.vikingline.fi
● https://fi.tallink.com/
● https://www.eckeroline.com/
● Більше варіантів за пошуковим запитом “Таллін Гельсінкі Паром”

Франція приймає біженців
●

🇫🇷

ПОШУК ПРИТУЛКУ У ФРАНЦІЇ
o https://www.ofpra.gouv.fr/fr/asile/la-procedure-de-demande-d-asile/demanderl-asile-en-france (офіційна інформація, французькою)
o https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2232 (я думаю, що це
справжня форма, також французькою)
o Як:
https://www.infomigrants.net/fr/post/2067/comment-demander-lasile-en-france
- також англійська версія: https://www.infomigrants.net/en/

Грузія приймає біженців
●

Грузія приймає біженців http://www.strongertogether.ge

●
●

Гаряча лінія Грузинської Національної Туристичної Організації для українців, які
потребують допомоги/житла: 0800800909 (код країни +995)
Привітні особи пропонують допомогу(групи в Facebook)
https://www.facebook.com/groups/677259597024777/
https://www.facebook.com/groups/486924415377486

Німеччина приймає біженців
●

●

Подача заяви на статус біженця в Німеччині для українців:
https://www.nds-fluerat.org/52245/aktuelles/ukraine-bmi-mitteilung-an-die-bundeslae
nder/
Німецька залізниця (Deutsche Bahn) дає можливість біженцям, які мають
український паспорт або посвідчення особи, безкоштовно користуватися
всіма поїздами далекого сполучення з Польщі до Німеччини.
Це діє з цієї неділі та має на меті полегшити біженцям продовження їхньої
подорожі від кордону та до Німеччини https://www.deutschebahn.com/de/presse/pressestart_zentrales_uebersicht/Bahn-erl
eichtert-Gefluechteten-aus-der-Ukraine-Weiterreise-nach-Deutschland-Sonderzuegein-Planung-7311236

🇩🇪

●

АДРЕСА БЕРЛІНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ
БІЖЕНЦІВ
ДАРВІНСТР. 14-18
10589 БЕРЛІН
https://goo.gl/maps/h4pzC8b5CgExBRhb6

●

ПОСІБНИК ДЛЯ ТИХ, ХТО ШУКАЄ ПРИТУЛОК В НІМЕЧЧИНІ
https://handbookgermany.de/en/rights-laws/asylum/registration-for-asylumseekers.ht
ml

●

СПИСОК АДВОКАТІВ З БЕРЛІНКУ
(ЗВ'ЯЖІТЬСЯ ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ ДОПОМОГИ)
https://berlin-hilft.com/rechtsanwaeltinnen-asyl-aufenthaltsrecht/

●

ІМІГРАЦІЙНІ СПЕЦІАЛІСТИ У БЕРЛІНІ (У СПІВПРАЦІ З ВАЛЕРІ ТІЕТ,
ІМІГРАЦІЙНИЙ АДВОКАТ)
ІНА ПІЛКІНГТОН (INA@expatsinwonderland.com)
ПЕР РОГГЕ (PEER@expatsinwonderland.com)

●

ТРАНСПОРТ З ПОЛЬСЬКОГО КОРДОНУ ДО НІМЕЧЧНИ
Appel von Cottbus +49 15202387893

🇩🇪

🇩🇪

2 автобуси по 5-6 людей у кожному
до Котбуса.
Localyze спонсорує візи до Німеччини
https://www.linkedin.com/posts/hanna-marie-asmussen_help-ukraineconflict-activity6902636783012589569-flUa/
Проживання
● 24 000 ліжок доступні в приватних будинках у Німеччині https://elinor.network/gastfreundschaft-ukraine/
● Вільний фермерський будинок для тимчасового проживання - 5 кімнат +
вітальня, кухня та ванна кімната - https://bit.ly/3BWRwRS

Ірландія
●
●

скасування візових вимог
https://www.gov.ie/en/press-release/00aef-minister-mcentee-announces-imme
diate-lifting-of-visa-requirements-between-ukraine-and-ireland/

Латвія
●
●
●
●

Перша сторінка для біженців, які хочуть переїхати до Латвії https://www.ukraine-latvia.com/
Громадянам України для в’їзду віза не потрібна, робочу візу можна оформити
відносно швидко та легко.
Більше інформації про притулок https://gribupalidzetbegliem.lv/kontakti/
Допомога в координації з можливостей проживання, транспортування та роботи
в Латвії - Ернест Дженавс +3729480200, jenavs@gmail.com

Литва
●
●

Литва приймає біженців з України, через Польщу
Гаряча лінія для українців (запропонуємо способи, як українцям дістатися
до Литви): +370 526 40 200

●

Міжнародний дім Вільнюс - інформація щодо переселення у Вільнюс,
включаючи такі теми, як пошук роботи, житло, дитячі садки, школи тощо.
Інформацію можна отримати за телефоном (+370 5 264 0200) ￼ та онлайн:
https://ihvilnius.lt/migration Щодня з 7:30 до 21:00 (UTC+02:00) ￼- сторінка також
доступна російською мовою - https://ihvilnius.lt/migration-ru

●

Відділ імміграції надасть інформацію щодо запитів на притулок, вимоги щодо
в’їзду та реєстрації та інших імміграційних процедур для біженців. Інформація
доступна за телефоном (+370 5 271 7112) та онлайн:
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine

●

https://stipruskartu.lt/en/ - платформа, де можна попросити допомоги з
транспортом чи проживанням у волонтерів.

Нідерланди
Голландські імміграційні юристи
https://www.hvh-advocaten.nl/
https://www.svma.nl/english

🇳🇱

Норвегія
Чи можу я отримати притулок у Норвегії як громадянин України?
https://www.udi.no/en/important-messages/information-regarding-the-situation-in-ukraine/#lin
k-30021
25.02.22
«Ви повинні бути в Норвегії або на норвезькому кордоні, щоб подати заяву на притулок.
Норвезька влада більше не вважає Україну безпечною країною. Ми поки не знаємо, як
буде розвиватися ситуація і як будемо розглядати заявки про захист. Ми оновимо цю
інформацію, коли буде доступна додаткова інформація.
У зв’язку з нинішньою ситуацією, ми не маємо достатньо інформації для оцінки заявок,
які очікують на розгляд. Тому розгляд заявок призупинено».
Джерело: (в програмі)
UDI
https://www.udi.no/en/important-messages/information-regarding-the-situation-in-ukraine/#lin
k-30021
https://www.udi.no/en/want-to-apply/protection-asylum/protection-asylum-in-norway/?c=ukr

Португалія
Група в телеграмі https://t.me/+AD_w-YM_GkpmODY0
Група у Facebook, створена компаніями з нерухомості, щоб пропонувати житло
https://www.facebook.com/groups/666488044505011/?ref=share
Уряд Португалії створює робочу групу/платформу, яка має на меті допомогти
українським сім’ям, які тікають із зони бойових дій, надаючи в одному місці всю
інформацію та посилання на проживання в Португалії якомога швидше. Додаткова
інформація - https://portugaldigital.gov.pt/portugalforukraine/
Основне для тих, хто шукає притулок
https://www.sef.pt/en/Documents/Guia_EN_.pdf
Заява на проживання
https://sapa.sef.pt/an/default
(+351) 808 962 690
(+351) 808 202 653

Поширені запитання та відповіді у відділі імміграційної та прикордонної служби (SEF)
https://eportugal.gov.pt/en/servicos/agendar-atendimento-no-servico-de-estrangeiros-e-front
eiras-sef-#:~:text=By%20phone%2C%20through%20the%20Contact,of%20Stay%20%E2%
80%93%20for%20visa%20holders
ІТ-вакансії в Португалії: група в Telegram, де українські технічні фахівці можуть знайти
вакансії в компаніях, які готові спонсорувати їх вихід на португальський ринок:
https://t.me/ITJobsPortugal
> чат із додатковою інформацією про українців, які зараз у Португалії
https://chat.whatsapp.com/HVlS4qiBJM40jNLh3V6Ekb
Більше інформації про португальські притулки
● Статус міжнародного захисту (англійською мовою) PDF
https://www.sef.pt/en/Documents/Procedimento_protecao_internacional_EN.pdf
● Статус міжнародного захисту для неповнолітніх без супроводу (англійською
мовою) PDF
https://www.sef.pt/en/Documents/Menores%20desacompanhados_EN.pdf
● Список офісів SEF (імміграційне/прикордонне агентство) за регіонами
https://imigrante.sef.pt/en/balcoes-atendimento/
● Інформаційна база даних про притулки для Португалії – інформація та заявки
англійською мовою
https://asylumineurope.org/reports/country/portugal/asylum-procedure/access-proced
ure-and-registration/registration-asylum-application/
● Португальське консульство у справах біженців (послуги та ресурси після
переселення) https://cpr.pt/ ТІЛЬКИ ПОРТУГАЛЬСЬКОЮ – використовуйте
Перекладач Google, якщо це доступно

Великобританія
Для громадян Великобританії, які потребують допомоги у переїзді сім'ї зі Львова
ПІДТРИМКА БІЖЕНЦІВ (ЮРИСТИ)
● Знайдіть імміграційного юриста через каталог ILPA (Immigration Law Practitioners
Association) Directory,
Тел: +44 20 7251 8383 email: info@ilpa.org.uk
● Bindmans LLP, Лондон
Тел: +44 20 7833 4433 email: info@bindmans.com
● Farrer and Co LLP
Тел: +44 20 3375 7000 email: enquiries@farrer.co.uk
● Duncan Lewis LLP
Тел: +44 33 3372 0409 email: online form
Допомога біженцям (благодійні організації)
●

Refugee Council - рада біженців. Різноманітна підтримка, у тому числі
финансова підтримка, працевлаштування, допомога ментальному здоров’ю і
т.д.

Телефон: 0207 346 1047 e-mail: rij@refugeecouncil.org.uk
●
Scottish Refugee Council - так, як і позиція зверху, базується у Шотландії
Телефон: 0808 196 7274
●

Safe Passage UK - спеціалізується на допомозі покинутим дітям у Европі
Телефон: +44 77 5687 9276 e-mail: info@safepassage.org.uk

●

Coram Childrenâ€™s Legal Centreâ€™s - специалізується на допомозі
неповнолітним з доп. міграційного проекту для дітей
Телефон: +44 77 5687 9276 e-mail: mcpadvice@coramclc.org.ukÂ

●

Joint Council for the Welfare of Immigrants (JCWI) підтримка з усіх питань щодо
притулку і імміграції
Телефон: +44 20 7251 8708 e-mail: legal@jcwi.org.uk

●

Asylum Welcome - різні послуги, включаючи консультації
Телефон: +44 77 84300683 email: advice@asylum-welcome.orgÂ

●

Helen Bamber Foundation and Asylum Aid - спеціалізується на допомозі
покинутим дітям у Европі
Телефон: +44 12 203 058 2020 e-mail: reception@helenbamber.org

●

Refuweegee - спеціалізується на допомозі біженцям у Шотландії
Телефон: +44 141 391 3386 e-mail: enquiries@refuweegee.co.ukÂ

●

Refugee Survial Trust - спеціалізується на допомозі біженцям у Шотландії
Телефон: +44 141 353 5602 e-mail: info@rst.org.ukÂ

●

Govan Law Centre - спеціалізується на допомозі біженцям у Шотландії

Телефон: +44 141 440 2503 e-mail: m@govanlc.com
Допомога біженцям (гуманітарні організації)

●

UK-Med - спеціалізується на медичному персоналі та медичній допомозі.
займається мобілізацією - <24год

Телефон: + 44 161 275 7873 e-mail: enquiries@uk-med.org

●

Choose Love - спеціалізується на забезпеченні фінансуванням, волонтерами та
різноманітній допомозі
e-mail: contact@choose.love

●

Ukraine Charity, UK - спеціалізується на допомозі сиротам та знедоленим дітям

●

British Ukranian Aid - спеціалізується на допомозі людям з пораненнями та
переміщеним через конфлікт, котрий тягнеться з 2014

Телефон: +44 88 5277 2904 e-mail: info@british-ukranianaid.org
Українські організації:
●

●

Association of Ukranians in Great Britain - вся Велика Британія - знайди місцеве
представництво тут here
Телефон: +44 20 7229 8392 e-mail: petro.rewko@augb.co.uk /
fedir.kurlak@augb.co.uk
Ukranian Institute, London - український інститут
Email: info@ukranianinstitute.org.uk

●

Ukranian Youth Association - Українська асоціація молоді
email: support@cym.org

●

Edinburgh Ukrainian Club - Едінбурзький український клуб

Телефон: +44 75 3307 1131
Ментальне здоров’я і психологічна допомога

●
●
●
●
●
●

Directory of Ukranian Pschologists and Psychotherapists - (База українських
психологів та психотерапевтів)
Refugee Council (Рада біженців)
Helen Bamber Foundation and Aid (Фонд Хелен Бамбер)
Save the Children UK (Допомога дітям Британія)
British Red Cross (Британський Червоний Хрест)
Допомога з імміграції для громадян України та Британських компаній, котрі
прагнуть релокації для українських працівників
https://nationbetter.uk/free-consultation-with-our-immigration-experts/

Турція

●
●

●

Віза: Українські та російські громадяни не потребують візи для поїздок строком
меншим за 60 днів (180 днів в сумі на кожні 6 місяців)
Як залишитися на довше: щоб залишитися у Турції на довший період, ви маєте
отримати ikamet, документ який дозволяє залишатися до одного року, пр
отриманні вперше, та на два роки в подальшому.
Як туди потрапити: я знаю шляхи тільки для Росії, ви можете пройти кордон
через Грузію.
План дій:
1. Полетіти чи поїхати до Турції. Віддайте перевагу великим містам, наприклад,
Анкарі чи Стамбулу (знаходиться на відстані 5-6 годин автомобілем від
Анкари,Чиновники тут працюють швидше, тому у вас більше шансів, що вашу
заявку буде розглянуто раніше 4 місяців)
2. Знайти апартаменти Airbnb на 1-2 місяці
3. Знайти місце проживання на більш довгий період (Я можу дати поради щодо
районів і хороших місць Стамбулу, проте я нічого не знаю про інші міста)
Поговоріть із власником про довший строк (Важливо! Це має бути офіційно)
Після того як оберете місце, подайте документи на ikamet та виконайте дії
вказані нижче

Тут є хороший гайд щодо документів та процесу їх отримання (російською)
http://room-number.ru/turkey/ikamet/
Скандинавські країни

🇸🇪
Екосистема Швеції- https://lnkd.in/g97Z6UVK
🇫🇮
Екосистема Фінляндії - https://lnkd.in/gYUwYVqy
🇳🇴
Норвегії- https://oslo.dealroom.co/
🇩🇰 Екосистема
Екосистема Данії - https://lnkd.in/gBwj4ruS
Вакансії на роботу у скандинавських країнах - 🇸🇪🇫🇮🇳🇴🇩🇰
https://thehub.io/
https://www.supjobs.com/
ІНШІ РЕСУРСИ

●
●
●
●

●
●

●

Евакуація з Києва https://www.ukrainenow.org/refuge
Карта бомбосховіщ https://goo.gl/maps/NydCUiwMffpymHvR8
• Технічна ініціатива для допомоги Україні
https://www.techtotherescue.org/ngo/tech-for-ukraine
Ініціатива для допомоги з їжею та сховищами
https://docs.google.com/document/d/1r4SgDSyFbOppi4TBTQ-i5Guam9W47lMb88D
_3Ao_XNU/edit
Прямий ефір новин України https://www.reddit.com/live/18hnzysb1elcs
Sonetel пропонує безкоштовні українські сім-карти для українців за кордоном
для зв’язку з їх сім’ями
https://sonetel.com/en/free-mobile-numbers-in-ukraine/?fbclid=IwAR22-oxM_FMb6jF
NCFBfffJAWBf_hejUcwL3EThXGDtNtxRlTzjzJSwqfVQ
• Правова підтримка зі всього світу з інформацією про притулок

Використовуйте Бот-перекладач у Telegram

Спробуйте самі!
У Telegram напишіть /start@lang_translate_bot
або /help@lang_translate_bot
Технічна ініціатива
Ми збираємо список ініціатив для підтримки України та її біженців. Будь ласка,
допоможіть нам, додавши ініціативи, про які ви знаєте тут
https://forms.gle/QL5pCKQuGvCGgogQA

