Порядок переселення біженців з Кракова для приймаючих партнерів
Пані та панове,
Бойові дії в Україні тривають. З кожним днем все більше людей
вирішують покинути свою країну в пошуках притулку. Рішення
втекти з бомбардованих міст – непросте. За мить біженці повинні
залишити все своє життя, сім’ю, близьких, увесь світ і відправитися в
невідомість.
З початку війни понад 2 мільйони людей приїхали до Польщі в
пошуках притулку. Переважна більшість із них – жінки з маленькими
дітьми. Серед тих, хто тікає від війни, є діти-сироти, люди похилого віку та інваліди. Їхня перша реакція
– приїхати до Польщі, де знаходять дах над головою у мешканців та у місцях колективного проживання.
Через кілька днів, коли вони відпочили, вони починають думати, що робити далі. Яким буде їхнє
майбутнє. Багато з біженців живуть з надією на швидке повернення на батьківщину. Однак важко
передбачити, скільки часу їм доведеться провести поза домом. Для деяких цей час буде значно
продовжено, оскільки їхніх будинків більше немає.
Ми знаємо, як ви переймаєтесь долею біженців і що хотіли б допомогти. Майже щодня до Кракова
приїжджають окремі особи та різні формальні та неформальні групи з пропозицією прийняти біженців у
свої країни. Такі пропозиції надійшли від Німеччини, Італії, Іспанії, Швейцарії, а також від Канади та
Сполучених Штатів Америки.
На жаль, деякі з цих пропозицій залишилися без відповіді, тому що наші гості, перебуваючи в Кракові та
його околицях, сповнені тривоги щодо того, що їх чекає, коли вони вирушать у подальшу подорож. Для
багатьох із них просто приїзд до Польщі був величезним випробуванням і стресом. Особливо опір від’їзду
з’являється серед жінок, які доглядають за маленькими дітьми, і їхні страхи часто викликані загрозою
стати жертвою торгівлі людьми.
Тому громадські організації Кракова за погодженням з міською владою створили спеціальну групу
з переселення, яка координуватиме поїздки наших гостей в інші країни з метою забезпечення
безпеки біженців.
Ми підготували процедуру, яка забезпечить безпечне переміщення біженців з України, які проживають
у Кракові, в межах Європейського Союзу та країн ЄЕС. У виняткових випадках процедура також
стосуватиметься переміщення за межі визначених територій.
У рамках процедури кожне повідомлення про готовність прийняти біженців перевірятиметься з точки
зору формальностей та умов, в яких біженці перебуватимуть у місці призначення, з акцентом на турботу
про добробут і безпеку людей, які вирішили виїхати.
Про пропозицію прийняти біженців слід повідомити Групу переселення не пізніше ніж за два тижні до
запланованої дати виїзду (це пов’язано з необхідністю перевірки приймаючого партнера та організації
процесу прийому заяв бажаючих виїхати з дотриманням вимог принципу права на інформацію та
обґрунтоване рішення).
Пропозиція про переїзд має містити таку інформацію:
1. Дані приймаючої організації, яка організовує переїзд (контактні дані, дані контактної особи).
Для неформальних груп або компаній, неурядових організацій вам необхідно буде подати
рекомендаційний лист від місцевої ради або консульського/дипломатичного представництва
країни, до якої будуть переміщені біженці.
2. Місце переїзду. Назва міста та визначення місць для проживання.
3. Дата запланованого переїзду
4. Зобов'язання оплатити транспортні витрати.
5. Уточнення типу необхідних документів осіб, які вирішили виїхати (чи потрібен біометричний
паспорт, чи достатньо інших документів, що посвідчують особу, наприклад внутрішній паспорт
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громадянина України, посвідчення особи громадянина України, документи на неповнолітніх
дітей).
Визначення транспортного засобу та часу в дорозі до місця призначення.
Надання україномовної особи під час транспортування.
Надання психологічної допомоги українською мовою під час транспортування та/або в місці
призначення.
Забезпечення харчуванням під час транспортування.
Декларація про сприяння легалізації перебування осіб, які переміщуються в країну перебування.
Надання безкоштовної допомоги перекладачів з української мови в місці призначення.
Розміщення в пункті призначення:
➢ Відомості про характер проживання (автономне житло; проживання в будинках місцевих
жителів; розміщення в пунктах швидкої гуманітарної допомоги тощо).
➢ Можливість розміщення людей з обмеженими можливостями.
➢ Можливість розміщення людей, які прибувають з маленькими дітьми (до 4 років)
➢ Можливість розміщення людей, які прибувають з домашніми тваринами.
➢ Період, на який можливе проживання.
Забезпечення переселенців матеріальною та продовольчою допомогою до набуття ними
незалежності, а також очікуваного періоду становлення незалежності.
Забезпечення догляду за дітьми
Догляд за дітьми під час перебування їх батьків/опікунів на роботі.
Забезпечення яслами, садками та школами.
Надання безкоштовної медичної допомоги (в якому обсязі та на яких умовах)
Надання безкоштовних мовних курсів для дітей та дорослих
➢ Допомога у виході на ринок праці
➢ Організація навчальних курсів
Забезпечення робочих місць на місцевих підприємствах (визначення вимог для прийняття на
роботу, визначення характеру роботи).
Заява про допомогу в подальшому переміщенні біженців, якщо це необхідно (наприклад,
внаслідок возз'єднання сімей)
Організація перевезення переселенців назад до Польщі, якщо конфлікт закінчиться і вони
захочуть повернутися в Україну.
Визначення епідеміологічних вимог у зв’язку з COVID-19 (необхідність мати довідку про
щеплення; тестування перед транспортуванням або в місці призначення).

Заявку на прийом біженців надсилайте за допомогою форми на сайті::
https://relocationsgroup.pl/application
або на електронну адресу: relocations.krakow@gmail.com
Для того, щоб добре підготувати організацію переселення, дата запланованого виїзду біженців не може
бути меншою за 14 днів з дати подання пропозиції. Після перевірки пропозиції та доповнення будьяких недоліків Група з переселення разом із Краківською мерією підтвердять можливість організації
переселення біженців з Кракова до іншої країни.
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