
Welcome! 
We are UK-based charity which arranges hosting of asylum-seekers, 
refugees and Ukrainian visa holders in people’s homes all over the UK. 

We have provided over 2,600 rooms for refugees from more than 65 
countries since 2015.

Our hosts have all been visited and their homes have been assessed for 
suitability.  They will provide a friendly welcome, and somewhere safe, 
warm and dry to stay, with access to kitchen and bathroom. Some can 

host just one or two people, others a whole family.

They will not charge rent or ask for fixed duties in return. You owe  
them nothing.

Hosting can last from a few days until over six months, depending on 
what you need.

To apply for for a room with one of our hosts, please go to 
https://www.refugeesathome.org/guest-application/

Please answer the questions as fully as possible. If you don’t speak 
English and/or do not have a visa to work, you will need a case-worker 

to help you.

Please email info@refugeesathome.org for more information.



Ласкаво просимо! 
Ми є благодійною організацією у Великобританії, яка організовує 

розміщення біженців, потребуючих у притулку та українців з 
британськими візами, у будинках мешканців по всій Великобританії

 
З 2015 року ми забезпечили понад 2600 місць проживання для гостей 

з більш ніж 65 країн
 

Усіх наших господарів відвідали, а їхні будинки перевірили на 
відповідність. Вони нададуть дружній прийом, а також забезпечують 

безпечні, теплі і придатні для проживання місця з доступом до кухні та 
ванної кімнати.

Деякі можуть приймати лише одну або двох людей, інші – цілу сім’ю.
З вас не будуть стягувати орендну плату або вимагати фіксованих мит. 

Ви їм нічого не винні.
Хостинг може тривати від кількох днів до шести місяців, залежно від 

того, що вам потрібно.
 

Щоб подати заявку на проживання в одного з наших господарів, 
перейдіть на сторінку  

https://www.refugeesathome.org/guest-application/

Будь ласка, дайте відповідь на запитання якомога повніше. Якщо ви 
не володієте англійською мовою та/або не маєте візи для роботи, вам 

знадобиться спеціаліст, який допоможе вам.
Для отримання додаткової інформації напишіть на адресу  

info@refugeesathome.org.


