1. Хто пропонує допомогу (країна, місто, установа), номер контактної особи?
Португалія, місто Візеу (місто-партнер Любліна). Перелік установ залучених до проекту:
High Commission for Migration (Комісія до справ міграції),
Мерія міста Візеу,
Міграційна Служба,
Бюро працевлаштування (Центр зайнятості),
Португальська Армія,
Пожежники,
Карітас (Cáritas),
Лікарська палата,
Спільнота українців в Португалії,
Парафія Viso.
2. На який період пропонують допомогу?
Кожен з біженців матиме такий статус на 18 місяців, з можливістю продовження.
3. Скільком особам можуть надати допомогу?
Наша громада має можливість розмістити 45 людей. На даний момент маємо: 1
помешкання для 20 осіб, 1 помешкання для 5 осіб, 3 помешкання для 3 осіб та 7
помешкань для 2 осіб.
4. Які умови проживання (з родиною; окремо; чи можна привезти домашніх тварин; чи
є можливість проживання для людей з обмеженими можливостями?
Умови різні. Є можливість проживання в квартирі самостійно або з португальською
родиною. Як мінімум в одному помешканні можна проживати з тваринами. На даний
момент португальські родини не готові прийняти осіб з обмеженими можливостями, але
в майбутньому з’явиться така можливість.
5. Чи можна розраховувати на допомогу з харчуванням?
Так, особи які будуть проживати з португальськими родинами, можуть розраховувати на
спільне харчування, натомість ті, які будуть проживати окремо, можуть розраховувати на
допомогу від португальців.
6. Чи буде організований транспорт з Любліна?
Є 3 варіанти:
- Якщо буде достатня кількість людей (мінімум 30 осіб). Польський автобус ЛюблінПознань, потім португальський автобус Познань-Візеу (дата виїзду потребує уточнення).
Автобус, який відправиться до Португалії, зможе перевезти 45 пасажирів.
- Переліт Люблін-Лісабон і транспорт до Візеу. Організатор - громадська організація
Ukrainian Refugees UAPT. Попередня дата вильоту 8 квітня, можливі зміни. Зацікавлені
особи повинні повідомити про це на сайті https://pomagamukrainie.gov.pl/ (вибрати
опцію Транспорт/Мені потрібен транспорт).
- Переліт Варшава-Лісабон, попередньо виліт 10 квітня о 12:55, можливі зміни. З

логістичних причин саме ця дата є найкращою. Потрібно прибути в аеропорт о 10:30. Для
реєстрації квитків потрібно надіслати запит до Посольства Португалії і попросити
зарезервувати квитки. Більше інформації на https://ambasada-portugalii.pl/pl/ukraine-2/.
Якщо отримаєте місце на рейс і вирішите поїхати до Візеу – будь ласка, поінформуйте в
Messenger:
Польською: LinodOliveira,
Українською: Anastasiia Kamianetska, Kate Marshevska, Yuliia Sokoliuk
7. Чи в рамках підтримки можна розраховувати на допомогу в поверненні додому,
якщо ситуація в Україні покращиться?
На даний момент цей варіант не врахований, він потребує обговорення, можливо буде
такий варіант.
Як тільки буде мінімальна кількість бажаючих, автобус буде готовий до відправлення. По
дорозі до Польщі ми плануємо заповнити автобус найнеобхіднішими речами, а на
зворотному шляху прийняти якомога більше біженців. У дорозі біженців
супроводжуватиме команда, яка складається з лікаря, психолога та поліцейського. Будь
ласка, зверніть увагу, що весь процес розміщення буде проходити в сімейному оточенні.
Прописка (реєстрація) гарантована для всіх біженців. Влада Португалії також надає
допомогу в пошуку роботи, школи/ університету та медичну допомогу. Також
підготовлено велику кількість пропозицій роботи, зокрема, наявні пропозиції роботи
надають Політехнічний інститут та Бюро працевлаштування (Центр зайнятості): шукають
людей, які працюють у галузі, пов’язаній з архітектурою, інженерією та охороною
здоров’я, а також роботою в гастрономії.
Докладніше:
Messenger: LinodOliveira, Anastasiia Kamianetska, Kate Marshevska, Yuliia Sokoliuk
Telegram: @Julia_R_S

СЛАВА УКРАЇНІ!

