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Ласкаво просимо до Хантінгдоншайєр

Путівник для Українських біженців хто прибув до Хантінгдоншаєр за 
Схемою «Дім для України»
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Ласкаво просимо до Хантінгдоншайер

Цей путівник допоможе вам у перші місяці вашого перебування в 
Хантінгдоншаєр. Ви ознайомитеся з тим чого очікуєте після того як ви 
вже знайшли місце для проживання, з пошуком роботи, знайомстві з 
новими людьми, і налаштуєтеся на Британську культуру та суспільство. 

Протягом перших декількох місяців вашого перебування у 
Хантінгдоншаєр, низка організацій та груп будуть допомагати вам та 
надавати низку послуг. Вони мають певні знання та досвід для того, щоб 
допомогти вам, тому поділіться своїми запитаннями та проблемами з 
ними. Ви також можете зайти на нашу сторінку FAQ’s, яка охоплює 
багато запитань Українських біженців мали досі.

Місцева схема спонсорства для Українців означає, що ви можете 
проживати та працювати у Великобританії протягом трьох років. Ви 
отримаєте доступ до медичної допомоги, пільг, працевлаштування, 
підтримки, освіти, а також вивчення англійської мови. Ваша приймаюча 
родина погодилася розділити свій дім з вами що якнайменш протягом 6 
місяців. Районна Рада Хантінгдоншаєр і багато наших фантастичних 
громадських груп готові надати вам допомогу, у тому числі, приймаюча 
родина здійснять цей перехід максимально плавно і ми сподіваємося, що 
ви відчуватимете підтримку протягом наступних місяців.    
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Заселяючись

Ваш спонсор буде вашою ключовою контактною особою під час вашого 
початкового влаштування, з його підтримкою і нашою підтримкою, ми 
допоможемо вам зробити це як найшвидше. На сьогодні, у Районній Раді 
Хантінгдоншаєр ми не працевлаштовуємо будь-яких носіїв української 
мови, але ми працюємо над цим. Якщо ви відправите до нас запит 
українською, з вашого дозволу ми зробимо його переклад і підготуємо 
вам відповідь. 

Спонсор може зателефонувати до Консультаційної Групи Мешканців – 
07596 889440

Негайні потреби

Якщо у вас виникли негайні потреби, будь-ласка зв’яжіться зі своїм 
спонсором, або надсилайте запит на e-mail 
crm_communitydevelopment@huntingdonshire.gov.uk. Як частина процесу 
заселення, уряд надає фінансову допомогу у розмірі £200 для кожної 
людини, яка прибуває за Схемою. Ви можете використати зазначену 
суму на короткострокові потреби. Ваші спонсори є там, щоб 
переконатися, що ви нагодовані та улаштувалися комфортно. Однак, 
будуть інші речі, які вам потрібні і з якими вони, можливо, не зможуть 
вам допомогти, або де ви будете почуватися не комфортним запитати 
спонсорів. Цей путівник призначений для задоволення цих потреб.

Бути на зв’язку 

Ми повинні переконатися що ви можете зв’язатися і з вами можуть 
зв’язатися ваші друзі та родичі. Ваш спонсор зможе надати вам 
допомогу у цьому. Разом з вашим спонсором ми допоможемо вам 
використовувати вітальну готівку, щоб отримати доступ до телефону / 
планшету та мобільного інтернету, щоб залишатися на зв’язку зі своїми 
близькими. Sim-картка для розблокованого телефону та sim-картка для 
мобільного телефону є в наявності у більшості великих супермаркетів, 



магазинах мобільного зв’язку та в Amazon, вартістю менш ніж £50. 
Зв’яжіться crm_communitydevelopment@huntingdonshire.gov.uk для 
допомоги.

Налагодження зв’язків 

Ми будемо тісно співпрацювати, щоб підтримати ваше розміщення в 
Хантінгдоншаєр і допомогти зібратися вам разом з іншими людьми, які 
опинилися у подібній ситуації. Протягом цього часу, ви зможете знайти 
комфорт у спілкуванні з іншими людьми які мають подібний досвід до 
вашого. Цей путівник вказує вам напрямок до підтримки яка доступна 
для вас. Зв’яжіться crm_communitydevelopment@huntingdonshire.gov.uk  для 
допомоги.

Базові послуги 

1. Школа – якщо у вас є дитина віком від 5 до 16 років, вона має 
ходити до школи. Посилання дозволить вам зареєструвати місце 
у школі In‐year admissions (moving schools) ‐ Cambridgeshire County 
Council  

2. Гроші та надходження – усі Українці працездатного віку, які 
прибули до Великобританії за Схемою «Дім для України» 
зможуть подати заявку та отримати універсальний кредит – ви 
можете подати заявку тут here.  Ви також можете отримати іншу 
допомогу.

3. Здоров’я – перше місце для вирішення невідкладної медичної 
допомоги є ваш сімейний лікар, називається GP (General 
Practitioner). Ви маєте зареєструватися у GP для подальшого 
отримання призначених ліків. Ваш спонсор допоможе вам пройти 
реєстрацію, але ви маєте зробити це у найкоротші терміни 
www.nhs.uk/Service‐Search/GP/LocationSearch/4  
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Піклуючись про себе

Кожному з нас потрібен час для себе. Під час стресу важливо знайти час 
для справ, які важливі для вас, для вашого благополуччя.  

 Віра – церкви є у нашій громаді, Українська церква є у 
Пітерборо (Peterborough), можливо буде у нагоді. 

 Фізичні вправи та зовнішній простір – тут є багато 
парків та відкритого простору, де ви можете відпочивати 
або займатися спортом. Parks 

 Інтернет та розваги – дешеві планшети доступні за менш 
ніж £50, для того щоб підключитися до інтернету, 
телебачення та інших ресурсів, якщо ви можете 
використовувати інтернет вашого спонсора.

 Проводити час з іншими або вашим спонсором, тими, 
хто прибув за Схемою «Дім для України», або тими у 
вашій приймаючій спільноті, які можуть бути джерелом 
комфорту і шляхом для побудови нових дружніх відносин, 
оскільки ви оселяєтеся тут.

Транспорт
Ваш спонсор ймовірно захоче допомогти вам у доступі до сервісу, де він 
зможе. Однак, можливий час коли ви самостійно виявите бажання 
подорожувати навколо області. У нашому місті часто ходять автобуси, та 
більш обмежене обслуговування в деяких із наших сільських районів. 
Сервіс таксі є у наявності також.

Ми можемо допомогти вам з велосипедами та іншими видами 
транспорту, якщо це буде корисним.

Одяг, їжа, туалетні приналежності
 

Huntingdon, St Neos and St Ives мають діапазон магазинів, супермаркетів, 
та благодійних магазинів де ви можете придбати одяг, їжу та інше 
необхідне. Більшість невеликих місцевих магазинів мають основні 
продукти харчування, туалетні приналежності, та гігієнічні засоби.


