ФОРМИ ПІДТРИМКИ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
Якщо ви є громадянином України, який легально перетнув польсько-український кордон після
24 лютого 2022 року та хочете залишитися на території Польщі, ви можете розраховувати
на такі види підтримки:
• Насамперед ви отримаєте гуманітарну допомогу. Житло, харчування протягом дня,
медичне обслуговування може забезпечити Великопольський воєвода;
• Ви маєте доступ до польського ринку праці. Зверніться до Познанського районного
центру зайнятості (пол. Powiatowy Urząd Pracy, далі PUP), який допоможе знайти роботу.
Ви також зможете скористатися активними формами допомоги;
• Ви можете подати заяву на сімейну допомогу (пол. świadczenie rodzinne), допомогу на
дитину (пол. świadczenie wychowawcze, т.зв. 500 plus), сімейний капітал на опіку (пол.
rodzinny kapitał opiekuńczy) та допомогу «Добрий старт» (пол. oraz świadczenie „Dobry
start”, тзв. 300 plus);
• Ви маєте право на одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу,
призначену для утримання, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття,
засобів особистої гігієни та оплату житла.
У вас уже є номер PESEL, ви отримали одноразову допомогу у розмірі 300 злотих, ви
отримали сімейну допомогу та 500 плюс, але вам все ще потрібна підтримка? Ви можете
розраховувати на короткострокову соціальну допомогу у зв`язку з обмеженим терміном
перебування громадян України в Польщі.
У цьому випадку зверніться до одного з відділень Міського центру допомоги сім’ї в
Познані (пол. Miejskie Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, далі MOPR). У подоланні
складної ситуації ми допоможемо людям похилого віку, інвалідам, мамам з маленькими
дітьми.
Вам можуть надавати соціальну допомогу у грошовій та негрошовій формах,
наприклад:
• Харчування для дітей та підлітків, що надається на тимчасовій основі, на термін не
більше 2 місяців;
• Харчування, продукти харчування або цільова фінансова допомога на харчування (пол.
zasiłek celowy na żywność), якщо ви не можете забезпечити себе самостійно;
• Тимчасова фінансова допомога (пол. zasiłek okresowy);
• Послуги опікуна (пол. usługi opiekuńcze);
• Помешкання, що забезпечує підготовку осіб, які в ньому проживають, до самостійного
життя в суспільстві або заміну перебування у закладі, що забезпечує цілодобовий догляд
(пол. mieszkanie chronione);
•Соціальна робота;
• Консультація спеціалістів;
• Кризове втручання.
ВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ ДОПОМОГУ ТУТ
Ви можете отримати допомогу у відділенні MOPR, відповідно до місця вашого проживання в
Познані.
У файлі Excel «Список» (натисніть тут) знайдіть вулицю чи мікрорайон, де ви проживаєте. За
кожною адресою ви знайдете відповідне відділення праворуч. Відділення позначаються
першими літерами їх назв.

G – означає відділення Grunwald (Ґрунвальд)
Відділення Grunwald
ulica Matejki 50 (вул. Матейкі, 50)
Пункт обслуговування клієнтів + 48 61 878 49 22
тел. + 48 61 878 48 73
mopr_gr@mopr.poznan.pl
J – означає відділення Jeżyce (Єжице)
Відділення Jeżyce
ulica Sienkiewicza 22 (вул. Сєнкєвіча, 22)
Пункт обслуговування клієнтів + 48 61/878 18 88
тел. +48 61/878 18 81
mopr_je@mopr.poznan.pl
NM – означає відділення Nowe Miasto (Нове Място)
Відділення Nowe Miasto
osiedle Piastowskie 81 (ошєдле Пястовськє, 81)
Пункт обслуговування клієнтів +48 61 878 18 18
тел. +48 61 878 18 17
mopr_nm@mopr.poznan.pl
SM – означає відділення Stare Miasto (Старе Място)
Відділення Stare Miasto
ulica Kościuszki 103 (вул. Косьчюшкі, 103)
Пункт обслуговування клієнтів +48 61 878 18 51
тел. +48 61 878 18 55
mopr_sm@mopr.poznan.pl
W – означає відділення Wilda (Вільда)
Відділення Wilda
ulica Opolska 58 (вул. Опольська, 58)
Пункт обслуговування клієнтів +48 61 878 19 24 (36 lub 37)
тел. +48 61 878 19 25
mopr_wi@mopr.poznan.pl
ГРАФІК РОБОТИ ВІДДІЛЕНЬ МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ДОПОМОГИ СІМ’Ї (MOPR)
• понеділок 7:30-16:00;
• вівторок - четвер 7:30-15:30;
• п’ятниця 7:30-15:00.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
• посвідчення особи з фотографією;
• довідка про надання номера PESEL (ваша та членів вашої родини);
• номер банківського рахунку;
• адреса місця проживання;
• адреса та номер школи чи дитячого садка, які відвідують ваші діти;
• документ, що підтверджує реєстрацію в Центрі зайнятості (PUP) (за наявності).

УВАГА! Складові та доходи сім'ї визначаються відповідно до принципів, визначених Законом
про соціальну допомогу. Якщо громадянин України отримує дохід в іноземній валюті, розмір
цього доходу визначається за середнім курсом Національного банку Польщі на день
прийняття адміністративного рішення про соціальну допомогу.

