
Будь ласка, підтвердіть, що ви бажаєте, щоб наша благодійна організація Refugees at 
Home поєднала вас із спонсором із Великобританії, який підтримає вашу заяву на 
отримання візи та прийме вас у себе вдома на термін до 6 місяців? Для оформлення візи 
вам знадобиться закордонний паспорт України. У вас це є? 
 
Хто такі Refugees at Home? 
Refugees at Home — це благодійна організація, заснована у 2015 році. Ми поєднуємо 
біженців, які потребують житла, з господарями, які мають вільну кімнату. Ми працюємо по 
всій Великобританії (Англія, Уельс, Шотландія та Північна Ірландія). Усі наші господарі та 
їхні будинки оцінюються нашими відвідувачами, які мають професійний досвід з перевірки 
будинків і мають досвід приватної безпеки. 
 
Що таке хостинг? 
Це посилання на наш сайт.  Guest Resources - Refugees At Home Будь ласка, 
ознайомтеся з Guest Resources, де пояснюється, чого ви можете очікувати від 
перебування з нами. Ви можете скористатися опцією перекладу на нашому сайті для 
перекладу українською мовою. 
 
Як я можу знайти більше інформації про спонсорську схему візи? 
Це посилання на заявку по отриманню візи на веб-сайті уряду Великобританії, яке 
пояснює, як працює процес отримання візи.  Apply for a visa under the Ukraine 
Sponsorship Scheme (Homes for Ukraine) - GOV.UK (www.gov.uk) Вам не потрібно буде 
самостійно подавати заяву на візу, це буде зроблено Refugees at Home разом з вашим 
приймачем.  
 
 
Віза дозволить вам перебувати у Великобританії протягом 3 років. Ви зможете жити, 
працювати та навчатися у Великобританії та мати доступ до державних коштів. 
 
Я хочу, щоб мене познайомили зі спонсором і господарем із Великобританії. Що буде 
далі? 

- Наша команда зв’яжеться з вами з деякими питаннями, які ми задаємо кожному 
гостю. Це потрібно для того, щоб перевірити, чи хостинг підійде для вас, і 
переконатися, що ми маємо всю необхідну інформацію, щоб зробити комфортне 
розміщення. Будь ласка, будьте відвертими у своїх відповідях, це дійсно допомагає 
нам. 

- Після цього ми почнемо шукати для вас приймаючого господаря та поділимося з 
ним вашою інформацією. Як тільки приймаюча сторона погодиться на хостинг, ми 
поділимося з вами його інформацією та запитаємо, чи готові ви продовжити. Потім 
ми познайомимо вас з господарем. 

- Приймаюча сторона ( ваш хост) подасть заявку на отримання візи від вашого імені. 
Вам потрібно буде надіслати господарю паспортні дані для всіх членів вашої 



родини, які подають документи на візу. Вони будуть використані лише спонсором 
для подачі заявки на візу. 

- Коли візу буде надано і ви приїдете до Великобританії, хост надасть місце у своєму 
будинку для вас і вашої родини на 6 місяців. Це дасть вам час, щоб знайти роботу, 
відвести дітей до школи та знайти власне житло у Великобританії. 

 
До кого я можу звернутися з будь-якими проблемами під час розміщення? 
Ми тут, щоб підтримати вас, якщо у вас є якісь хвилювання або занепокоєння щодо 
розміщення чи вашого хоста. Будь ласка, зв’яжіться з Refugees at Home тут: 
info@refugeesathome.org , і наша команда зможе підтримати вас. 
 
 


