
 

 

UA Mriya – Мої мрії 

Посібник допомоги 

 

Ознайомтеся з практичним посібником, який дозволить вам легше орієнтуватися в 

питаннях, пов’язаних з юридичною та психологічною допомогою, фінансовою 

підтримкою, орендою квартири та іншими основними питаннями. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПУНКТИ: 

 

Офіційний інформаційний пункт в Гданську знаходиться за адресою вул. Podwale 

Grodzkie 1. 

Інформаційний пункт в Гдині знаходиться за адресою вул. Plac Konstytucji 1. 

 

Люди з України, які потребують допомоги, зможуть отримати інформацію про: 

• Можливості розміщення на території Поморського воєводства, в об'єктах, 

підготовлених Поморським воєводою; 

• адреси прикордонних служб (для громадян України, які мають так званий 

нерегульований статус, наприклад, не мають паспортів або іншого посвідчення 

особи); 

• питання, пов'язані з медичною, продовольчою допомогою і т. д. 

 

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА: 

 

Окружна палата юрисконсультів у Гданську організовує безкоштовну юридичну 

допомогу для населення України. OIRP пропонує юридичну підтримку в: 

• процедурах надання притулку, 

• отримання статусу біженця, 

• процедура легалізації перебування (тимчасового перебування), здійснення 

інших формальностей, пов'язаних із перебуванням у Польщі, 

• зарахування дитини до школи (право/обов'язок дитини на освіту), 



 

 

• право дитини на охорону здоров'я. 

 

Агнешка Будзинська є координатором правової допомоги населенню України. 

Звертайтеся за електронною адресою: agnieszka.budzynska@oirp.gda.pl   

Будь-які оновлення та додаткова інформація щодо правової допомоги будуть 

розміщені за посиланням: https://oirp.gda.pl/kategoria/aktualnosci/ukraina/  

 

Як записати дитину в ясла, садок та школу? 

Щоб записати дитину в державний ясла зателефонуйте до найближчого закладу та 

запитайте, чи є вільні місця. Далі потрібно йти до закладу з документом, що посвідчує 

особу, і записати дитину. 

На підставі українського спеціального акту уряд надав українцям, які прибули до 

Польщі після 24 лютого, можливість отримати співфінансування для дитячий на тих 

самих умовах, що і поляки. 

Співфінансування перебування дитини в яслах становить 400 злотих на місяць, але 

не більше, ніж внесок, сплачений батьком за перебування дитини. Отже, якщо 

батьківська плата становить, наприклад, 300 злотих на місяць, то співфінансування 

також буде 300 злотих на місяць. 

Діти 3-6 років, які не мають польського громадянства, мають право на дошкільну опіку. 

УВАГА! Міністр освіти і науки підвищив ліміти в дошкільних групах. Дитсадки можуть 

прийняти до групи трьох вихованців з України. 

Діти, які приїхали з України до Польщі, можуть навчатися в польських школах 

безкоштовно. Якщо батьки не мають шкільних документів, достатньо задекларувати 

загальну кількість років навчання та вказати навчальний заклад, який навчалася 

дитина. 

Міністр освіти і науки підвищив ліміти в І-ІІІ класах. Школи можуть прийняти до класу 

чотирьох учнів з України. 

Щоб записати дитину до школи, зверніться до вибраного закладу та подайте заявку. 

Рішення про зарахування приймає директор. Якщо в обраному навчальному закладі 

немає вільних місць – звертайтеся до комуни, де вкаже заклад. 

Відповідно до положень Спеціального закону України можуть створюватися інші місця 

для навчання, виховання та догляду, організаційно підпорядковані школам або 

дитячим садкам. 

https://oirp.gda.pl/kategoria/aktualnosci/ukraina/


 

 

 

Створення іншого приміщення для проведення занять у підпорядкованій школі 

органу місцевого самоврядування або дитячому садку, що керується органом 

місцевого самоврядування, відбувається за рішенням органу, що приймає рішення 

цього органу місцевого самоврядування, після отримання позитивний висновок 

інспектора освіти. Висновок видається протягом 7 днів з дня надходження на нього 

заяви. 

Pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy wskazanego żłobka. 

 

Здоров'я 

В рамках медичної допомоги Ви маєте доступ до: 

• лікарів основної медичної допомоги, 

• лікарів-спеціалістів, 

• стоматологів, 

• діагностичних обстежень, 

• лікарняного лікування, 

• реабілітації. 

Щоб отримати більше інформації, необхідно подзвонити на наступний цілодобовий 

номер: 800 190 590 

Аналог українських ліків можна знайти ТУТ. 

 

Транспорт 

Повідомляємо, що з 1 травня 2022 року безкоштовний проїзд для військових мігрантів 

з України більше не поширюється на громадський транспорт. 

Досі існує спеціальна автобусна лінія, яка з’єднує Polsat Plus Arena Gdańsk та 

залізничний вокзал. 

 

Гуманітарна допомога 

Якщо ви потребуєте речі першої потреби, перейдіть за посиланням ТУТ, щоб дізнатися 

більше. 

 

https://ukrainemedlist.solutions.iqvia.com/
https://ukraina.gdanskpomaga.pl/wsparcie-humanitarne/


 

 

 

 


