
  
ПРОТОКОЛ ПРО ДІЇ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ПЕРВИННОЇ 

МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ПРИЙОМІ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ   
  

У нашому муніципалітеті Департамент соціальних послуг та управління Пангея 
Альфас дель Пі у співпраці з Женералітатом відповідатимуть за організацію та 
реагування на можливі надзвичайні ситуації, які можуть виникнути у зв'язку з 
прибуттям біженців з України в результаті війни.  
Щоб ця допомога була ефективною і адекватною, необхідно оцінювати, 
організовувати і планувати потреби кожної людини. Для цього необхідно зробити 
наступні кроки для отримання невідкладної соціальної допомоги:  
  
ХТО може звернутися за допомогою?  
  

Отримати доступ до системи прийому міжнародного захисту зможуть:  

• особи, які прибули з України з 24 лютого 2022 року в результаті російського 
вторгнення.  

ДЕ ви можете звернутися за допомогою?  
1) Департамент соціального забезпечення муніципалітету Альфас-

дель-Пі.  
Пангея-офіс у справах мігрантів (Oficina Pangea)  
Av. Corts Valencianes, 3  тел: 965887328 ;  whats: 
681241876 / 638791184 години роботи: 9,00h- 14,00h 
з понеділка по п'ятницю  
2) Місцева поліція Альфас-дель-Пі (Policia Local de l’Alfàs del Pi) Av. 

Carrer d'Elx, 1 тел: 965887100 години роботи: Відкрито 24 години  
(цілодобово)  
  

ЯКУ допомогу ви можете запросити?  
- соціально-санітарна допомога  
- термінове тимчасове житло  
- одяг та продукти харчування  
- шкільна освіта для неповнолітніх  
- направлення в Національну поліцію для отримання документів  
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ГРОМАДЯНСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ  

ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗБІР ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ  

Щоб уникнути шахрайства, ми рекомендуємо використовувати офіційні канали. 
Будьхто, хто зацікавлений у співпраці, може бути поінформований в мерії або 
визнаних НДО.  

Для цього ми даємо вам офіційне повідомлення, яке міністерство Женералітату 
Валенсії опублікувало в Інтернеті: https:gvaoberta.gva.es/es/ucrania  

МЕШКАННЯ  

Прийом на території Іспанії біженців з України здійснюється через Систему прийому 
міжнародного захисту, регульовану державною адміністрацією.  

Це вимагатиме надання житла або в приміщеннях, що перебувають у віданні 
державної адміністрації, або в квартирах і житлових приміщеннях, які можуть бути 
надані приватним особам.   

Якщо ви хочете співпрацювати, допомагаючи з будинком:   

Зв'яжіться з Департаментом Соціального Забезпечення міської ради 
Альфас-дель-Пі (Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi), де ми повідомимо вам про 
процедуру, якої Ви повинні слідувати.  
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