
ЛИСТ ДО УКРАЇНСЬКИХ ГОСТЕЙ, ЩО ЦІКАВЛЯТЬСЯ ПРОЖИВАННЯМ

Ласкаво просимо до Ірландії. Наша команда, Helping Irish Hosts, тут щоб підтримати вас в ці
нелегкі часи. Ми сподіваємось, що зможемо допомогти вам знайти притулок в ірландській
сім’ї, поки не прийде час і можливість повернутись додому.

Helping Irish Hosts - організація, яка з'явилася у відповідь на українську кризу, щоб
підтримати окремих людей і громади в Ірландії, які приймають українців у своїх домівках. З
серпня 2022 року Helping Irish Hosts співпрацює з Ірландським Червоним Хрестом по
екстреному розміщенню українців. Цей лист має на меті надати вам правдиву інформацію,
засновану на особистому досвіді, яка допоможе зважити наступний крок вашого
перебування в Ірландії.

Ситуація з житлом в Ірландії
Перш за все вам треба знати, що в Ірландії житлова криза. Вона була тут до вашого
прибуття, тому вона не нова і це не ваша провина. Ціни на нерухомість високі, а вартість
оренди найвища в історії. Дуже важко знайти орендоване житло, незалежно від того, хто ви і
звідки. В Ірландії майже 11 тисяч бездомних (включно з родинами). Люди долають великі
відстані на роботу та навчання. Тисячі шукачів притулку з Сирії, Афганістану та інших
охоплених війною країн, живуть у Direct Provision — довготерміновому спільному житлі, де
вони не можуть працювати та готувати їжу. Тисячі українців проживають у тимчасових
помешканнях, які надає держава. Якість цього житла дуже різноманітна, починаючи від
готелів (усіх стандартів) до військових казарм і спортивних залів. Приїзд понад 73 000
українців – складний виклик для держави.

Наразі в Ірландії доступні наступні варіанти житла, якщо ви не можете знайти собі
приватне житло:

International Protection Accomodation Service (IPAS)

Кожній особі, яка шукає притулку в Ірландії, включно з бенефіціарами тимчасового захисту
(BOTP)   державна організація IPAS пропонує короткострокове житло. Тип та якість житла
залежить від того, що доступно на даний момент. (Найбільш поширені запитання про
розміщення IPAS, українською та російською ви знайдете за посиланнями frequently asked
questions about IPAS accommodation (pdf) in Ukrainian (pdf) and Russian (pdf). Відео:
https://www.gov.ie/en/publication/c434f-botps/#

Зверніть увагу! З 28 листопада 2022 року державна політика передбачає, що всі
бенефіціари тимчасового захисту (BOTP) отримають лише одну пропозицію щодо житла.
Якщо ви відмовляєтесь - держава не робитиме жодних інших пропозицій. Вам доведеться
самостійно шукати житло.

Життя в ірландській родині (host family)

Тисячі українців живуть у приймаючих ірландських родинах, які бажають
продемонструвати свою солідарність з українцями, звільнивши місце для вас у своїх
власних будинках. У більшості з нас це виходить добре. Насправді, краще ніж ми
очікували. Ми та українські гості в наших домівках вважаємо це корисним досвідом,
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можливістю обмінятись традиціями та відчути трохи світла й добра у час темряви.

Жанна ділиться розповіддю про свій досвід у хост сім’ї у цьому відео (українською).

Якщо ви  готові жити в приймаючій родині, то знайте, що ми тут щоб вам допомогти. Будь
ласка, знайдіть час ознайомитись з деякою інформацію, перш ніж зареєструватись у Helping
Irish Hosts: Посібник для гостей, які хочуть проживати в ірландських сім'ях

Наступні кроки:

● Якщо ви готові спробувати та бажаєте зареєструватися для розміщення в
ірландській родині, будь ласка, заповніть форму англійською мовою тут. Зверніть
увагу! Ми не беремо запитів на місце розташування. Ми пропонуємо житло в тих
місцях, які нам запропоновані хостами по всій Ірландії, багато з яких знаходяться в
сільській місцевості.

● Якщо вам потрібна допомога, щоб заповнити форму англійською, надішліть
електронний лист на hostme@helpingirishhosts.com та у темі листа напишіть
«Допомога з формою». У самому листі напишіть своє ім’я та прізвище та номер
телефону.

● Якщо ви надішлете запит на проживання в Helping Irish Hosts, ви отримаєте максимум
2 пропозиції, якщо ви від них відмовитись, більше пропозицій ви не отримаєте. В
деяких випадках у нас може не бути  другої пропозиції

● Ми рекомендуємо вам завантажити Whatsapp, оскільки це основний спосіб
спілкування з нами

Ми не можемо знайти ідеальний варіант для всіх, але ми зробимо все можливе, щоб
знайти той варіант, який підійде саме вам! Ми бажаємо вам миру, любові та всього
найкращого на вашому шляху, куди б він вас не привів.

Слава Україні💙💛
Helping Irish Hosts

Більше корисної інформації ви можете знайти тут: https://linktr.ee/HIH_info_for_Ukrainians
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