
 

 

 

Підтримка 
Брекнелл-Форест 
для українських 
сімей 

Рада Брекнелл-Форест та його партнери, зокрема 
залучені громадські служби, готові запропонувати 
допомогу біженцям з України. 

Нижче наводиться інформація про місцеві служби 
та організації, які можуть допомогти сім’ям в облаш-
туванні в районі, а також докладна інформація про 
державні програми підтримки. 

У цій брошурі міститься інформація про: 

• місцеві послуги, доступні для сімей; 

• контактні дані місцевих служб; 

• державні візові схеми для біженців із України. 



 

 

  

 

 

Брекнелл-Форест 
Керіт Ком’юніті Черч, 
Черч Роад, Брекнелл, RG12 1EH 
(Kerith Community Church, Church 
Road,Bracknell, RG12 1EH) 
www.bracknell.foodbank.org.uk 
Адреса електронної пошти: 
foodbank@kerith.church 
Телефон: 01344 862699 
Робочі години: Вівторок, середа, 
п’ятниця з 10:30 до 12:00 

Читацький громадський центр 
України 
Сідмут Ст. 21, Рединг RG1 4QZ (21 
Sidmouth St, Reading RG1 4QZ) 
www.rucc.uk 

Група підтримки біженців 
читацького центру 
Перший поверх, R.I.S.C., 35-39 
Лондон Стріт, Редінг RG1 4PS 
(First Floor, R.I.S.C., 35-39 London 
Street, Reading RG1 4PS) 
www.rrsg.org.uk 
Адреса електронної пошти: 
info@rrsg.org.uk 
Телефон: 01189 505 356 

Цивільний консультаційний 
центр Східного Беркширу 
Безкоштовні, чесні та конфіденційні 
консультації та інформація. 
www.caeb.org.uk 
Телефон: 0808 278 7914 

Місцеві інформаційні центри: 

Баптистська церква Кроуторна, 144 
Хай Стріт, Кроуторн, RG45 7AT 
(Crowthorne Baptist Church, 144 High 
Street,Crowthorne, RG45 7AT) 
Служба прямих консультацій 
проводиться кожну третю п’ятницю 
місяця протягом семестру з 10:00 
до 12:00. 

Міська рада Сандхерста, Йорктаун 
Роад, Сандхерст GU47 9BJ 
(Sandhurst Town Council, Yorktown 
Road, Sandhurst GU47 9BJ) 
Попередньо призначена 
консультаційна служба у вівторок 
вранці протягом семестру. 
Зателефонуйте за номером 01252 
879060, щоб записатися на прийом. 

Центр з працевлаштування 
Брекнелл 
Оріджин, Вестерн-роуд, Брекнелл 
RG12 1US 
(Origin,Western Road,Bracknell 
RG12 1US) 
Телефон (загальний): 
0800 169 0190 
Нові заяви про пільги: 
0800 055 6688 
Універсальний кредит: 
0800 328 5644 
Робочі години: Понеділок, вівторок/ 
четвер/п’ятниця: 9:00 – 17:00; 
Середа: 10:00 – 17:00 

www.bracknell-forest.gov.uk/Ukraine 
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Прийом до школи Брекнелл-
Форест 
Телефон: 01344 354023 
Адреса електронної пошти: school. 
admissions@bracknell-forest.gov.uk 

Психологічна підтримка та 
консультування 
Служба з надання допомоги при 
тяжкій втраті (Cruse bereavement 
service) 
Ця служба пропонує допомогу 
з підтримкою, консультуванням, 
освітою, наданням порад та 
інформації у разі тяжкої втрати. 
Телефон: 01344 411919 
Адреса електронної пошти: cruse. 
tvberks@btconnect.com 

Портал громадської охорони 
здоров’я Брекнелл-Форест 
Підтримка психічного здоров’я та 
благополуччя для дорослих 
www.health.bracknell-forest.gov. 
uk/mental-wellbeing-adults 

Підтримка психічного здоров’я та 
благополуччя для дітей 
www.health.bracknell-forest.gov. 
uk/mental-wellbeing-young-people 

Дитячий благодійний фонд 
Барнардо 
Безкоштовна лінія допомоги 
(тел.: 0800 148 8586), на якій 
працюють англо-, українсько- та 
російськомовні співробітники, 
пропонує допомогу дітям та сім’ям, 
які прибувають до Великобританії з 
України. 

Гаряча лінія працює з понеділка по 
п’ятницю (10:00–20:00) та в суботу 
(10:00–15:00). 
Адреса електронної пошти: 
ukrainiansupport@barnardos.org.uk 
www.barnardos.org.uk 

Британський Червоний Хрест 
Благодійна організація підтримує 
людей з України, які перебувають у 
Великій Британії. 
www.redcross.org.uk/get-help/ 
get-help-as-a-refugee/help-for-
refugees-from-ukraine 

Для отримання емоційної підтримки 
зателефонуйте за номером 
безкоштовної лінії підтримки 
Британського Червоного Хреста: 
Телефон: 0808 196 3651 (працює з 
10:00 до 18:00). 
Якщо вам потрібен перекладач 
лінії підтримки, зателефонуйте та 
запитайте: Чи можу я поговорити з 
перекладачем? 

Програми отримання 
державних віз у Великій 
Британії 
Вся інформація доступна на веб-
сайті www.gov.uk. Безпосередні 
посилання наведені нижче. 

Програма для сімей з України 
Керівництво для членів сімей 
британських громадян, осіб, які 
постійно проживають у Великій 
Британії, та деяких інших осіб, 
які бажають приїхати до Великої 
Британії або залишитися в країні 
відповідно до Програми для сімей з 
України. 
www.gov.uk/guidance/apply-for-a-
ukraine-family-scheme-visa 
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Програма спонсорства для громадян України (будинки для громадян 
України) 
Програма спонсорства для громадян України дозволяє громадянам 
України та членам їхніх сімей приїжджати до Великобританії, якщо вони 
мають призначеного спонсора у рамках програми «Дома для громадян 
України». homesforukraine.campaign.gov.uk 

Часті питання англійською, українською та російською мовами: 
www.gov.uk/guidance/homes-for-ukraine-scheme-frequently-asked-
questions 

Підтримка біженців з України, які прямують до Великобританії 
Декілька туристичних компаній пропонують безкоштовний проїзд до 
Великобританії: 
Програма поїздок для переміщених осіб з України пропонує безкоштовні 
залізничні перевезення усіма операторами поїздів в Англії, Шотландії та 
Уельсі. Всі українці, які прибувають до Великобританії, матимуть 48 годин 
з моменту прибуття, щоб отримати безкоштовні квитки і завершити свою 
подорож. Для доступу до цієї програми вам потрібно буде пред’явити 
український паспорт та посадковий талон або квиток. Ви також зможете 
безкоштовно подорожувати Лондоном, використовуючи лондонське метро 
TfL, «легке» лондонське метро, автобуси та трамваї. 

Авіакомпанія Wizz Air підтримує громадян України, пропонуючи 100 000 
безкоштовних місць на рейсах з прикордонних країн України (Польща, 
Словаччина, Угорщина та Румунія). Вони також пропонують рятувальні 
квитки у розмірі 29,99 євро на рейси з інших місць (за винятком ОАЕ, 
Ісландії та Канарських островів, вартість яких становить 69,99 євро). 
Для отримання більш детальної інформації: www.wizzair.com 

Eurostar пропонує безкоштовні квитки, щоб допомогти громадянам 
України дістатися будь-якої станції Eurostar до міжнародної станції 
в Лондоні – St Pancras. Особи, які отримали візу для в’їзду до 
Великобританії, можуть пред’явити її разом зі своїм українським 
паспортом члену команди Eurostar на вокзалах Paris Nord, Brussels-Midi, 
Lille Europe, Rotterdam Centraal або Amsterdam Central, який видасть 
квиток на поїздку до Лондона. 
Для отримання більш детальної інформації: www.eurostar.com. 

Для отримання інформації про доступну підтримку та 
контактні дані перейдіть на веб-сайт ради Брекнелл-
Форест: www.bracknell-forest.gov.uk/Ukraine 
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