Інформаційний
посібник для
приїжджих українців

Прийом
Орієнтація
Супровід
проживання

Ласкаво просимо до міста Пуатьє та департаменту В'єн. Франція,
солідарна з українським народом, бере участь у європейській
мобілізації та організації вашого прийому та супроводу.
Французькі державнф державні, виборні посадовці та асоціації
мобілізуються для вас. Ви знайдете у цій брошурі всю корисну
інформацію на перший час для вашої адміністративної ситуації,
здоров'я, навчання дітей та працевлаштування.

Одразу після вашого прибуття, ви повинні знати дві
структури, які будуть вас супроводжувати:

Префектура, французька
державна служба, яка
надасть вас доступ до
всіх ваших прав (див.
наступну сторінку).

Асоціація Одасія, оператор
французької держави, яка прийме
вас, та буде супроводжувати вас у
перші дні у Франції та направляти
вас до тимчасового проживання.
Audacia – 6 площа Червоного Христа
Пуатьє +33 5 49 03 18 56
solidariteukraine.86@audacia-asso.fr

Ваші дії по прибуттю
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Прийом у зоні прибуття з наданням місця проживання, під
керівництвом Одасії, на період від одного до двох днів.

2

2. Звернення до "єдиного вікна" [пункту прийому] у префектурі
за вашими правами.
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3. Після отримання дозволу на тимчасове проживання, Одасія
направить вас на проживання на термін від кількох тижнів до
кількох місяців.

Підтримка буде надаватися протягом вашого перебування.
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Пункт прийому для супроводу вашого прибуття та
отримання дозволу на проживання
Одразу після вашого прибуття, ви повинні звернутися безпосередньо
у префектуру або в прийомну організацію, або в прийомну родину.
Спецільно відведений прийомний пункт надасть вам:
Дозвіл на тимчасове проживання в рамках тимчасового захисту
терміном на 6 місяців з можливістю поповнення.
Номер соціального страхування для вашого доступу до охорони
здоров'я.
Особисту платіжну карту, на яку буде виплачуватися щомісячна
допомога.
Де: Préfecture de la Vienne - bâtiment Haussmann, impasse des Ecossais
à Poitiers
Коли: з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 11:45 та з 13:45 до 15:45
Номер телефону: +33 5 49 55 70 00
Щоб спростити процес у пункті прийому, запрошуємо повідомити он лайн за
наступним посиланням : https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/enregistrement-en-ligne-ressortissants-ukrainiens-

Фінансова допомога
Як тільки тимчасовий дозвіл на проживання буде видано
префектурою, в цьому же приміщенні ви будете прийняті
Французьким Відомством Імміграції та Інтеграції (OFII). OFII буде
виплачувати щомісячну фінансову допомогу за шкалою, враховуючи
склад вашої сім'ї. Ця допомога виплачується на особисту платіжну
картку, яка буде видана у префектурі. Цю платіжну картку можна
використовувати у всіх магазинах з електронним платіжним
терміналом.

3

Здоров’я
ВИТРАТИ, ЯКІ ПОКРИВАЮТЬСЯ ФРАНЦУЗЬКИМ
МЕДИЧНИМ СТРАХУВАННЯМ
Після отримання вашого дозволу на тимчасове проживання, пункт
прийому префектури вживе необхідних заходів для вашої
приналежності до соціального страхування, а також до додаткового
медичного страхування. Він забезпечує передачу до каси первинного
медичного страхування (CPAM) копії вашого дозволу на тимчасове
проживання та документа, що посвідчує особу, а також будь-яких
підтверджуючих
документів
для
неповнолітніх
осіб,
що
підтверджують зв’язок із батьками.
Ви отримаєте свідоцтво про ці права, яке необхідно зберегти: ви
зможете пред’являти його закладам охорони здоров’я та спеціалістам
(лікарю, лікарні, аптеці) для оплати ваших витрат.

Здоров’я
ДОСТУП ДО ЛІКАРНІ
Отримавши дозвіл на тимчасове проживання, ви зможете негайно
скористатися загальним захистом здоров’я та додатковим медичним
страхуванням. Так, ви можете проходити лікування в лікарняному
центрі (CHU).
Куратори Одасії звернуться до служби постійного доступу до
медичних послуг лікарняного центру CHU, щоб отримати можливу
медичну допомогу після вашого прибуття.
Головна лікарня знаходиться в Пуатьє, а її відділки в таких містах:
Châtellerault Шательро, Montmorillon Монморійон і Loudun Луден.
Адреса: CHU Poitiers - 2 Rue de la Milétrie, Poitiers Пуатьє
Телефон: +33 5 49 44 44 44
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Здоров’я

КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ДО 6 РОКІВ ТА ВАГІТНИХ
Департаментальні солідарні відділення (Maisons Départementales des
Solidarités (MDS)), Департаментальної ради В'єн пропонує вам
безкоштовний доступ до консультацій з лікарями, акушерками та
працівниками по догляду за дітьми.
- MDS Пуатьє: 9 rue Guillaume le Troubadour.
Тел: +33 5 49 41 97 00
- MDS de Fontaine le Comte Fontaine le Compte Фонтен ле Конт :
41 rue du Vercors-site d’activité. Тел: +33 5 49 00 51 30
- MDS de proximité de Civray поблизу Сівре : 11 rue Salvador Allende.
Тел: +33 5 49 87 01 35
- MDS de Jaunay-Marigny Жоне-Марін'ї : ZAE Chalembert 3 rue Evariste
Galois. Тел: +33 5 49 00 43 49
- MDS de proximité de Loudun поблизу Лудуна : 14 bd du 8 mai 1945.
Тел: +33 5 49 98 10 83

Здоров’я
ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ З ПСИХОЛОГОМ
Вам пропонується телефонна лінія від лікарняного центру Henry
LABORIT Анрі ЛАБОРІТ, присвячена координації психіатричної
допомоги. Телефонна відповідь включає психологічну оцінку
спеціаліста з психічного здоров’я, пов’язаного з перекладачем з
української мови.
Тел : +33 5 799 60 145.
Графік роботи: середа з 10:30 до 12:30.
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ШКОЛА
НАВЧАННЯ ВАШИХ ДІТЕЙ
Навчання дітей від 3 до 16 років (обов'язкове)
Для навчання дітей віком від 3 до 11 років необхідно зареєструватися
в міській ратуші міста, де ви будете проживати. Потім буде здійснено
прийом до дитячого садка (3-5 років) або початкової школи (6-11
років), зазначених мерією.
Для навчання дітей віком від 11 до 15 років сім’ї звертаються до
коледжів, найближчих до їхнього місця проживання, або звертаються
до національних служб освіти за номером +33 5 16 52 65 85 або за
електронною поштою: dee1@ac-poitiers.fr
Навчання молоді від 16 до 18 років (обов'язкове)
Молоді люди віком від 16 до 18 років звертаються до найближчого до
місця проживання інформаційно-орієнтаційного центру, щоб
визначити свої потреби. Ви також можете зв’язатися з національними
службами освіти за номером +33 5 16 52 65 87 або електронною
поштою: dee1@ac-poitiers.fr

ПРАЦЮВАТИ
НЕОБХІДНІ ДІЇ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Посвідка на тимчасове проживання дозволить вам працювати і таким
чином отримувати заробітню плату:
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
Декілька державних органів можуть допомогти вам знайти роботу
залежно від вашої ситуації (віку, кваліфікації тощо). Ці організації
розділені на відділ.
.

6

o шукати роботу, ви можете зв’язатися з Pôle emploi, державним органом,
відповідальним за підтримку шукачів роботи :
www.pole-emploi.fr

СПИСОК РОБОТОДАВЦІВ
- Poitiers - Pascal FACHAUX - pascal.fachaux@pole-emploi.fr +33 5 49 11 28 08
- Loudun - Isabelle BARTEI - isabelle.bartei@pole-emploi.fr +33 5 49 98 85 71
- Châtellerault - Delphine DOUCHET - delphine.douchet@pole-emploi.fr
+33 5 49 85 77 59
- Poitiers Futuroscope - Pascale MALE - pascale.male@pole-emploi.fr
+33 5 49 62 66 82 / +33 6 17 82 46 45
- Poitiers Gare - Patricia PELLEGRINI - patricia.pellegrini@pole-emploi.fr
+33 5 49 00 33 13 / +33 7 77 70 81 21
- Poitiers Grand Large - Nicolas JASPARD / Nathalie PARROT
nicolas.jaspard@pole-emploi.fr / nathalie.parrot@pole-emploi.fr
+33 5 49 00 36 46 / +33 5 49 03 18 05 / +33 6 01 22 37 93
- Montmorillon - Marie CUBAYNES - marie.cubaynes@pole-emploi.fr
+33 5 49 91 14 23 / +33 6 21 47 03 37

ЛОКАЛЬНІ ОСЕРЕДКИ

ПІДТРИМКА ІНТЕГРАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ДЛЯ МОЛОДІ ВІД 16 ДО 25 РОКІВ
- Mission locale d’insertion du Poitou (Poitiers)
Isabelle HERBRETEAU - isabelle.herbreteau@mli-poitiers.asso.fr
+33 6 24 98 57 87
- Mission locales Nord Vienne (Châtellerault)
Florence FRADET / Chantal KWARTS
ffradet@mlnv.fr / ckwarts@mlnv.fr +33 5 49 20 04 20 / +33 5 49 20 04 20
- Mission locale centre rurale sud Vienne (Lusignan)
Laurent CHARGELEGUE - Laurent.chargelegue@mlrcsv.com +33 5 49 87 39 67

АДКП
АСОЦІАЦІЯ ДЛЯ КАДРОВИХ ПРАЦІВНИКІВ
- Julie RAY - julie.ray@apec.fr +33 5 49 55 54 13
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ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО УКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДИ ПУАТЬЄ
Асоціація Ukraine Libre – це об’єднання, місія якого – інформувати
українців, отримувати пожертви.
Адреса: 18 rue Magenta, з понеділка по суботу з 10:00 до 19:00.
www.ukrainelibre.org
Телефон: +33 7 68 54 24 69
Електронна адреса: libre.ukraine86@gmail.com

КОРИСНІ НОМЕРА ТЕЛЕФОНІВ
Одасія Audacia - 6 place Sainte-Croix Poitiers +33 5 49 03 18 56
solidariteukraine.86@audacia-asso.fr
Префектура : +33 5 49 55 70 00
Екстренні номери
Поліція/жандармерія: 17
Пожежна допомога: 18
Невідкладна медична допомога: 15
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