ПРОТОКОЛ ДІЙ
ЩО Я МОЖУ ЗРОБИТИ ЯКЩО Я ХОЧУ ЗАПРОПОНУВАТИ МОЄ
ЖИТЛО ДЛЯ СПІЛЬНОГО ПРОЖИВАННЯ?
Мерія та регіональний центер повинні зв’язатися з FAMCP через
телефонний номер 976 20 31 02. Тим часом, потрібно також повідомити
Регіональну Соціальну Службу.
Фізичні особи повинні надсилати всі данні в Регіональну Соціальну
Службу, яка надасть їм потрібний напрямок, за номером телефона 974
48
33
11
або заповньуючи бланк через інтернет сторінку
comarcaaltogallego.es

ЩО РОБИТИ У ВИПАДКУ ЯКЩО Я НЕ МАЮ ЖИТЛА БУДУЧИ
УКРАЇНСЬКИМ БІЖЕНЦЕМ У ІСПАНІЇ?
Повинен зв’язатися з уповноваженими організаціями надані для цієї
надзвичайної ситуації.
ACCEM 976 976 117 / 662 629 949 Фонд
APIP- АСАМ 669 770 086 / fundacionapipacamz@fundacionapipaca.org
Червоний Хрест Арагон (Cruz Roja Aragon) 620 823 510 /
fperezvalle@cruzroja.es

Фонд CE-PAIM 616 302 824 / zaragoza@cepaim.org
Дочки святого Вінсента де Пауль (Hijas de San Vicente

de Paul) 649 402

206 / chc.zaragoza@hijascaridadee.org

Регіональна Соціальна Служба також може надати допомогу щодо
організації та направлення в цій темі.

ЯКІ ДІЇ ПОТРІБНО ПРИЙМАТИ ПІСЛЯ ПРИЇЗДУ У НАШУ
КРАЇНУ?
Потрібно взяти візит на інтернет сторінці huesca.ucrania@policia.es щоб
запросити надання тим часового захисту. Якщо у вас не має паспорта або
ідентифіканційної карточки, перш ніж подавати заявку на тим часовий
захист потрібно звернутися до українського консульства або посольства
щоб запросити документи які можуть акредитувати вашу ідентичність. Для
будь якої консультації та допомоги завжди можете звертатися до Центру
Соціальних Служб.
•
При
можливості
завжди
рекомендується
приписка
на
місці
проживання,тобто приписка повинна відповідати місці знаходження
вашого житла.
• Здобуття шкільної освіти для неповнолітніх : потрібно заповнювати заявку
на вступ у секретаріаті шкільного закладу.
• Надання медичних послуг : потрібно представити в клініці дозвіл на
тимчасовий захист або пред’явити квитанцію на заявку про тимчасовий
захист.
• У випадку неповнолітніх які без супроводу батьків або законних опікунів ,
тобто самотніх дітей, потрібно звертатися до служб Національної Поліції
через телефонний номер 091, поступово вони перенаправлят до
уповноваженої служби по опіки неповнолітніх “Menores del Gobierno de
•

Aragón”.

ЩО Я МОЖУ ЗРОБИТИ І ЯК Я МОЖУ ДОПОМОГТИ БУДУЧИ
ГРОМАДЯНИНОМ?
Люди або юридичні особи бажаючі запропонувати допомогу та
співпрацю будь якого виду, можуть звернутися до наступних служб:
Центер
Соціальних
Служб
Регіону
Альто
Ґаєґо:
•

ssb@comarcaaltogallego.es

Червоний Хрест 974 48 15 97 / altogallego@cruzroja.es
Cáritas ( благодійна асоціація від католичної церкви )

618

838

740

/

macin.cdjaca@caritas.es

Місцевий Регіонний Центер, Мерії цих місцевостів та різні юридичні особи
дякують за солідарність яку проявляє громадянство в ці дуже важкі часи що
проживає український народ.

МОЖЛИВО ПРИЮТИТИ УКРАЇНСЬКУ НЕПОВНОЛІТНЮ
ДИТИНУ?
В компетентності запитань щодо приюту неповнолітніх відповідає
Областне Керівнитство за погодженням з Адміністративним Центром
Іспанії.
• Необхідні певні умови які повинні відповідати високим вимогам дитини ,
хлопчика оба дівчинки.
• Для цього потрібно зв ’ язатися зі службами від Арагонського Обласного
Уряду по приюту сімей через номер телефону 976 715 004 так же через
електронну пошту acogimientofamiliar.es
•

