Svarbi informacija Ukrainos piliečiams
Norime padėti jums įsikurti Visagine. Nuo ko turite pradėti?

Atvykite į Migracijos departamento Visagine skyrių, esantį
Veteranų g. 13. Pasiteiravimui galite skambinti tel. +370 527 17 122 arba +370
707 67000, bei rašyti info@migracija.gov.lt
Atvykite į savivaldybę Parko g. 14 ir užpildykite anketą paslaugoms gauti.
Taip pat anketą galite rasti ir užpildyti svetainėje www.visaginas.lt skiltyje
„Pagalba Ukrainai“
Dėl apgyvendinimo registruokitės www.stipruskartu.lt arba
kreipkitės tel. +370 686 95 251
Paramos maisto produktais, bei socialiniais klausimais
sulauksite tel. +370 655 24 353
Dėl humanitarinės pagalbos kreipkitės į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Draugiją Vilties g. 1, Tel. +370 652 98 773
ir Asociaciją „Laimingi Vaikai“ tel. +370 677 37 952, +370 616 06 561
Įsidarbinimo klausimais galite kreiptis į Užimtumo tarnybą,
tel. +370 658 26 075
Švietimo, vaikų ugdymo, užimtumo klausimais teiraukitės
tel. +370 686 95 225, +370 699 06 607
Pirminės sveikatos pagalba bei gydymas
Visagino ligoninė, tel. +370 386 74 643
Pirminės sveikatos priežiūros centras tel. +370 611 97 419; +370 613 05 988
(nuo 7.00 val. iki 18.30 val.)
Psichologinės pagalbos sulauksite tel. +370 682 52 685,
el. p. psichologine.pagalba@sam.lt

Важлива інформація для громадян України
Ми хочемо допомогти вам оселитися у Вісагінасі. З чого почати?

Приходьте до Вісагінського відділення Департаменту міграції
за адресою Veteranų ул. 13. Ви можете зателефонувати за тел.
+370 527 17 122 або +370 707 67000 і пишіть на info@migracija.gov.lt
Приходьте до муніципалітету вул. Parko 14 та заповніть форму для
отримання послуг. Ви також можете знайти та заповнити форму на
сайті www.visaginas.lt у розділі «Допомога Україні»
Для розміщення зареєструйтеся на сайті www.stipruskartu.lt або
за тел. +370 686 95 251
Ви отримаєте підтримку з питань харчування та соціальних питань
за тел. +370 655 24 353
Зa питань гуманітарної допомоги звертайтеся до Товариства
Червоного Хреста Литви на вул. 1, тел. +370 652 98 773 та Асоціація
„Laimingi vaikai“ («Щасливі діти») тел. +370 677 37 952, +370 616 06 561
У разі виникнення питань щодо працевлаштування звертайтеся до
служби зайнятості за тел. +370 658 26 075
З питань навчання, навчання дітей, звертайтеся
за тел. +370 686 95 225, +370 386 32 450
Первинна медична допомога та лікування Лікарня Вісагінас,
тел. +370 386 74 643 Центр первинної медико-санітарної допомоги
тел. +370 611 97 419; +370 613 05 988 (з 7:00 до 18:30)
Отримати психологічну допомогу можна за тел. +370 682 52 685, ел. с.
psichologine.pagalba@sam.lt

