
Допомога людям, які втікають до Польщі з України у зв'язку 

з нападом Російської Федерації на Україну, що фінансується 

Регіональною оперативною програмою

Люблінського воєводства на 2014-2020 роки



Проект реалізовано в рамках Заходу 11.2 Соціальні та медичні послуги 
Регіональної операційної програми Люблінського воєводства на 2014-

2020 рр.

Вартість проекту: 4 704 650,00 злотих,
включаючи співфінансування:

  ЄС: 3 998 952,50 зл
Державний бюджет (Польща): 47 046,50 зл

Бюджет Люблінського воєводства: 658 651,00 зл

Проект буде реалізовано у зазначений період
з 1 травня 2022 року по 30 квітня 2023 року

Люблінське воєводство допомагає Україні



Хто може подати заявку на проект?

Особи, які рятуються від наслідків збройного конфлікту з території України та 
проживають на даний момент на території Люблінського воєводства, та які 
легально в’їхали на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року.

Учасниками проекту стануть мінімум 800 осіб, які планують і заявляють про своє 
бажання залишитися на території Люблінського воєводства на тривалий час.

Проект орієнтований на цільові групи з території Люблінського воєводства 
(фізичних осіб, які навчаються, працюють, проживають або перебувають на 
території Люблінського воєводства в розумінні Цивільного кодексу). Зокрема, 
осіб, які соціально ізольлвані або знаходяться під загрозою бідності та 
соціального відчуження, в т.ч. люди похилого віку, люди з обмеженими 
можливостями, люди, які потребують підтримки в повсякденному житті.



Що ви отримаєте в рамках проекту?

Соціальна та побутова підтримка - предмети 
першої необхідності, включаючи: одяг та взуття, 
основні засоби гігієни та прибирання, базове 
побутове обладнання (наприклад, ковдра та 
подушка, постільна білизна, рушники).



Що ви отримаєте в рамках проекту?

Соціальні послуги:
консультування у вирішенні повсякденних питань: надання допомоги у 
вигляді консультацій з повсякденного життя та запобігання негативним 
наслідкам вимушеної міграції, таким як відсутність засобів до існування та 
непрацездатність. Радником у повсякденному житті буде людина, яка знає 
польську адміністративну та офісну систему та знає, куди та в який офіс 
звернутися, щоб залагодити формальності, необхідні для роботи в Польщі, 

послуги перекладача з польської та української мови,

юридична допомога: в т.ч. при легалізації перебування громадян України, 
допомога у врегулюванні становища неповнолітніх, які прибули на територію 
Республіки Польща без законних опікунів, допомога в нотаріальному 
засвідченні копій українських документів,



Що ви отримаєте в рамках проекту?

Соціальні послуги (продовж.):
 психологічна допомога: люди, які тікають від війни, переживають 

травму, оскільки втратили відчуття безпеки. Підтримку нададуть 
фахівці, які найкраще знають, як вирішувати такі проблеми,

 Послуги помічника / денна опіка: помічники супроводжуватимуть 
дітей та літніх людей в будинках чи пунктах тимчасового перебування. 
Соціальна реадаптаційна діяльність для дітей та людей похилого віку, 
які вимушено  опинилися в чужій країні, у чужій для них культурі, де 
люди спілкуються іноземною мовою. Будуть надані спеціалісти, які 
допоможуть їм вийти з кризових ситуацій.




