Шукачі притулку в районі Бристоля можуть отримати допомогу
Оновлено: Березень 2022
Якщо ви громадянин України, маєте візу Великобританії і вам потрібна підтримка, пишіть на
електронну адресу bristolrefugeeteam@bristol.gov.uk
Уразі виникнення термінових питань, наприклад із отриманням місця проживання,
звертайтеся за адресою: 100 Temple Street, Bristol, BS1 6HT. У випадку надзвичайної
ситуації - телефонуйте 999
Брістоль права біженців www.bristolrefugeerights.org
Поселення Уеллспрінг, 43 Ducie Road, BS5 0AX
Текст гарячої лінії / WhatsApp: 07526 352353. Ми будемо обмежені в наш час
відповіді, але, будь ласка, надайте нам своє ім'я та номер телефону. Ми
зв'яжемося з вами, як тільки зможемо. Будь ласка, дайте нам знати, якою мовою ви
говорите, якщо вам потрібен перекладач.
Порада команди, допомога з житлом для притулку, підтримкою притулку або заявою про
надання притулку. Падіння розпочнеться в середу вранці, з 10:00 до 12:00.
advice@bristolrefugeerights.org
Ласкаво просимо команда, соціальний drop-in розпочнеться в четвер вранці 10:00 ранку 1:00 вечора, з чаєм і кавою, їжею, стрижками, оздоровчою діяльністю, інформацією про
приєднання до уроків англійської мови та рефералами для іншої практичної підтримки,
включаючи телефони, проїзні квитки, їжу тощо.
Посібники з надання притулку, якщо ви хочете допомогти зрозуміти процес надання
притулку: https://tinyurl.com/3m5wp3ua. Зв'яжіться з нами по телефону, якщо ви хочете взяти
участь або якщо вам потрібна допомога.
____________________________________________________________________________
Підтримка біженців від Червоного Хреста https://www.redcross.org.uk/get-help/get-helpas-a-refugee
Телефон, текст або WhatsApp: 07739 863 036 / Електронна пошта:
refugeeservicebristol@redcross.org.uk
Ми постараємося бути доступними з: 11:00.m до 15:00.m по понеділках, вівторках,
середах і п'ятницях.. Якщо ніхто не відповість, будь ласка, залиште нам повідомлення або
напишіть нам, і працівник справи зв'яжеться з вами якомога швидше.
Будь ласка, вкажіть нам своє ім'я або ім'я особи, яку ви телефонуєте від імені, ваш номер
телефону та причину дзвінка.
Жінки-біженці з Бристоля https://www.refugeewomenofbristol.org.uk/
Телефон: 07939 582252 / info@refugeewomenofbristol.org.uk
Ми пропонуємо емоційну та практичну підтримку жінкам, у тому числі тим, хто
став жертвою домашнього насильства; ми інтерпретуємо поточну інформацію уряду та NHS;
ми допомагаємо нашим членам в отриманні медичної допомоги; ми пропонуємо щотижневі
онлайн-заняття йогою та ESOL; і ми запускаємо нову програму дружби та підтримки
спільноти. Ми також співпрацюємо з нашою мережею більш авторитетних жінок, щоб
допомогти тим, хто більш ізольований. Ми докладемо всіх зусиль, щоб бути доступними сім
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днів на тиждень. Якщо ніхто не відповість, будь ласка, залиште нам повідомлення або
напишіть нам, і працівник спільноти поверне ваш дзвінок.
______________________________________________________________________________
Прикордоння https: //www.borderlands.uk.com/ Телефон: 0117 904 0479
hello@borderlands.org.uk
Свіжі страви подаються по вівторках з 11:00 до 13:00, а гаряча їжа (Халяль)
доступна з 13:00 до 14:30. Центр Ассізі, Ворота Лоуфордса, BS5 0RE.
Курси англійської мови для початківців з англійської мови та грамотності
(Попередній вступ та вступ 1). Для отримання додаткової інформації або для направлення
когось на заняття з англійської мови, будь ласка, зв'яжіться з Сарою за адресою:
sara@borderlands.org.uk 07563 029 027.
Протягом 6-9 місяців «Проект наставництва» надає шукачам притулку та біженцям
емоційну та практичну підтримку один на один. Для отримання додаткової інформації або
звернутися до когось, будь ласка, напишіть Олівії за адресою: olivia@borderlands.org.uk
07732 901174. Сеанс сну і релаксації: Навігатори відновлення з команди HOPE полегшують
цей простір, який спрямований на допомогу шукачам притулку та біженцям у розслабленні
та навчанні, як покращити свій сон. Кожні два тижні ми проводимо окремі сесії для чоловіків і
жінок в головному залі Borderlands. Для отримання додаткової інформації або резервування
місця, будь ласка, зв'яжіться з: francisco@borderlands.org.uk 07935 484110.
Брістольська мережа гостинності
https://www.bhn.org.uk/
Для знедолених, яким відмовили в наданні притулку, ми надаємо хостинг і житло,
а також центр прийому і фонд солідарності. Приймаються тільки направлення з
Брістольської групи з прав біженців.
Спільнота "Коробка допомоги" https://www.aidboxcommunity.co.uk/
174b Челтнем Роуд, Брістоль BS6 5RE. Телефон: 0117 336 8441
Довідкова скринька Вітальний центр і безкоштовний магазин - Ви можете
замовити предмети першої необхідності в нашому безкоштовному магазині, такі
як одяг, туалетні приналежності, сумки та взуття, і ми доставимо або ви можете забрати їх.
https://tinyurl.com/yy3vtvh8
Щоб записатися на прийом до безкоштовного магазину, будь ласка, напишіть:
freeshop@aidboxcommunity.co.uk
Довідкова скринька Жіноча група - Ми збираємося по понеділках і четвергах для
спілкування, веселощів, танців, йоги і, коли це можливо, їжі. heather@aidboxcommunity.co.uk
Підключення до поля довідки може зв'язатися з волонтером ABC, який залишатиметься
на зв'язку та стане другом, з яким ви можете поговорити. Рефералів
naomi@aidboxcommunity.co.uk
Вікно довідки Чоловічі спортивні групи jesse@aidboxcommunity.co.uk
______________________________________________________________________________
Проект МАМА https://projectmama.org/
Проект MAMA приймає направлення для жінок протягом всієї
вагітності, пологів і пологів, а також на ранніх стадіях виховання дітей. В
даний час ми приділяємо пріоритетну увагу телефонній та особистій
підтримці жінок, які не мають партнерів по народженню. В умовах обмежень
на Covid ми в даний час можемо відвідувати пологи як партнер по народженню.
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