
 

Допомога українцям у м. Пайміо 

 

Місто Пайміо підтримує українців різними способами – як  в Україні, так і в Пайміо.  В 

п'ятницю 11.3. було відомо, що близько 45 українців прибули до Пайміо самостійно. 

Допомогу яку надає місто Пайміо 

Імміграційна служба Фінляндії відповідає за прийом тих, хто зареєстрований на тимчасовий 

захист. Особа реєструється через поліцію чи прикордонний орган. Приймальний центр 

організовує послуги прийому, які включають, напр. розміщення, прийом, соціальне та 

медичне обслуговування. 

Муніципалітет зобов'язаний забезпечити дошкільну та базову освіту для дітей молодшого 

шкільного віку в муніципалітеті, а також відповідну медичну допомогу в школах та 

навчальних закладах і, залежно від ситуації, також послуги дошкільної освіти. Невідкладна 

соціальна та медична допомога також є обов’язком муніципалітету у всіх випадках. 

Місто Пайміо не надає екстренне житло для українців, які прибувають до міста, але сприяє 

отриманню житла. 

Що стосується базових послуг міста, то також готується до нової ситуації в соціальних та 

медичних послугах, а також у сфері освіти та дошкільної освіти. Наприклад, триває 

підготовка  до запуску підготовчої освіти (у приміщенні школи Vista). Українцям, які 

прибувають у місто Паймио, також можна зробити тести на коронавірус та зробити щеплення 

від коронавірусу. 

Дуже важливо для всіх пасажирських перевезень, які прибувають  до Фінляндії з України, 

щоб форма повідомлення фінської імміграційної служби була заповнена. 

Якщо інформацію неможливо надати за допомогою форми, можна зв’язатися з фінською 

імміграційною службою за номером  0295 463 300. Важливо, щоб інформація була надана 

заздалегідь, щоб органи влади могли оцінити можливу потребу людей у житлі та підтримці. 



 

Хто подбає про житло українців, які прибули до Пайміо? 

Фінська імміграційна служба Migri відповідає за розміщення офіційних шукачів притулку. 

Приймальний центр Турку є одним із варіантів розміщення, які пропонує Migri. Якщо щойно 

прибулий подає заяву про надання притулку у Фінляндії, реєстрація як шукача притулку 

здійснюється через орган поліції. 

Деякі українці, які тікають від війни, можуть залишитися у родичів і друзів без допомоги 

чиновників. Мандрівники з біометричним паспортом мають право перебувати у Фінляндії 

протягом 3 місяців без візи. 

Розмовна допомога  

Допомога в кризових ситуаціях надається тим, хто прибуває з України через відділення 

психічного здоров’я  Центру здоров’я  Пайміон-Сауво. 

Контактна інформація: 02 4746 368, години тел. пн-ср: 12-13 та пт: 12-12.30 

 

Через ситуацію в Україні право на соціальне забезпечення для тих, хто прибуває до 

Фінляндії 

На сайті Kela розміщено інформацію про те, які види соціального забезпечення надає 

Фінляндія людям, які прибувають з України. 
 

 

 

 


