Місто Раума готується прийняти тих, хто рятується від війни в Україні й шукає притулку. Різні
служби міста планують заходи щодо сприяння прибуттю українців. Місто співпрацює з церковним
приходом Раума й фінським Червоним Хрестом.
За прийом шукачів притулку й тих, кому надано дозвіл на проживання, відповідає головним
чином Міграційна служба Фінляндії (Migri) і, отже, приймальні центри. Реєстрація особи в якості
шукача притулку відбувається через органи поліції.
Де я можу отримати найновішу інформацію з питань біженців?
На інтернет-сайті Міграційної служби Фінляндії (Migri) надаються інструкції та поради щодо того,
як діяти при в'їзді в зарубіжну країну. Інформація надається як фінською, так і англійською мовою.
На інтернет-сайті також надаються відомості про ситуацію в Україні, включно з питаннями щодо
шукачів притулку, дозволів на проживання, субсидій, пожертвувань та допомоги.
Найпоширеніші запитання: Напад Росії на Україну ¦ Міграційна служба Фінляндії (migri.fi)
Я прибув / прибула з України в Рауму й самостійно подбав / подбала про проживання, як мені
діяти далі?
Якщо Ви проживаєте в приватному помешканні з родичами, подружжям або знайомими,
наприклад, і якщо Ви зареєструвалися в поліції в якості шукача притулку, Вас направлять для
реєстрації в приймальний центрі. Особи, які подали заяви про надання притулку або тимчасового
захисту, завжди мають можливість залишатися в приймальному центрі. Проте, особи, які подали
заяви про надання притулку або тимчасового захисту, також можуть самі організувати своє
проживання – у такому випадку це називається приватним розміщенням. Як правило, приватне
розміщення – це проживання з родичами, подружжям або знайомими. Приватне розміщення
також може бути у формі оренди або суборенди, або ж прохач притулку може розміститися у
приватної особи у так званих приміщеннях для проживання, у разі чого оплата за проживання не
потрібна. Таке житло має бути придатним для проживання й мати офіційну адресу.
Шукачі притулку, які живуть в приватному помешканні, стають на облік у найближчому
приймальному центрі. Особа, яка сама забезпечує своє проживання, отримує послуги прийому,
крім розміщення, а також відповідне харчування в приймальному центрі, у якому вона
зареєстрована в якості клієнта. Фінансова підтримка для проживання в приватному помешканні
або організації проживання не надається.
Які соціальні послуги та послуги охорони здоров'я надаються українцям?
Право на муніципальні послуги визначається статусом проживання особи. Усі жителі
муніципалітету мають право на термінові й необхідні соціальні послуги та послуги охорони
здоров'я незалежно від їх статусу проживання.

