INFORMACIJA KARO PABĖGĖLIAMS IŠ UKRAINOS
KARŠTOSIOS LINIJOS:
MIGRACIJOS LINIJA
+370 5 271 7112
(I–VII 7.30–21 val.)
www.migracija.lrv.lt

APGYVENDINIMO LINIJA
+370 677 22 222 (visą parą)
www.stipruskartu.lt

HUMANITARINĖS PAGALBOS
LINIJA
+370 684 98 688 (visą parą)

Pagalbą galite gauti ir naudodamiesi
mobiliąja programėle:

Naujausia informacija skelbiama : www.ltua.lt

JEI NETURITE KUR GYVENTI
Kreipkitės į visą parą veikiantį registracijos centrą:
Vilniuje (Minties g. 3)
Kaune (Vytauto pr. 79)
Klaipėdoje (Paryžiaus Komunos g. 16A)
Šiauliuose (J. Jablonskio g. 16)
Alytuje (Pramonės g. 1B)
Marijampolėje (Parko g. 9)
Registracijos centre gausite:
• registraciją
• informaciją
• laikiną apgyvendinimą
• 3 dienų maisto paketą ir būtinąją medicinos
pagalbą

LEIDIMAS GYVENTI
Po registracijos skubos tvarka galėsite gauti
leidimą laikinai gyventi Lietuvoje arba nacionalinę
vizą.

DARBAS LIETUVOJE
Registruotis ir konsultuotis galite Užimtumo tarnybos
tel. 1883, +370 661 10 885 arba el. paštu info@uzt.lt,
taip pat:
+370 658 26 755 Vilniuje
+370 374 09 882 Kaune
+370 658 24 346 Klaipėdoje
+370 616 46 608 Šiauliuose
+370 610 38 727 Panevėžyje
+370 672 98 949 Alytuje
+370 607 54 955 Marijampolėje
+370 672 28 204 Jonavoje
Daugiau informacijos:
www.uzt.lt/ua/

JEI TURITE KUR GYVENTI
Registruokitės Migracijos departamente
I–IV 7.30–16.30, V 7.30–15.15 val.:
Vilniuje (Minties g. 3)
Kaune (Vytauto pr. 79)
Klaipėdoje (Paryžiaus Komunos g. 16A)
Šiauliuose (J. Jablonskio g. 16)
Alytuje (Pramonės g. 1B)
Marijampolėje (Parko g. 9)
Panevėžyje (K. Binkio g. 14)
Utenoje (Maironio g. 4) (I–IV 8–17, V 8–15.45)
Telšiuose (Žemaitės g. 34)
Tauragėje (Stoties g. 15)
Visagine (Veteranų g. 13) (I–IV 8–17, V 8–15.45)

SVEIKATOS PASLAUGOS
Po registracijos galėsite gauti nemokamas
sveikatos paslaugas savivaldybės, kurioje
registravotės, gydymo įstaigoje.
Kontaktai:
• informacija apie sveikatos paslaugas tel.
+370 5 232 2222
• skubioji medicinos pagalba tel. 112
• vakcinacija nuo COVID-19 tel. 1808, iš
nelietuviško numerio +370 66 01 1808
Daugiau informacijos:
www.ligoniukasa.lrv.lt

EMOCINĖ PARAMA
Emocinė parama rusų kalba:
• 1809 arba +370 664 65 792
I–V 18–21 val., VI–VII 12–15 val.
Psichologų vaizdo konsultacija ukrainiečių ir
rusų kalbomis:
www.manodaktaras.lt/slava-ukraini

INFORMACIJA KARO PABĖGĖLIAMS IŠ UKRAINOS
PARAMA MAISTU

PARAMA DAIKTAIS
Jei reikia būtiniausių daiktų, rūbų, higienos
priemonių, kreipkitės į:
• Lietuvos Caritas www.caritas.lt
• Lietuvos Raudonasis Kryžius (galite kreiptis ir
nutrūkus šeimos ryšiams Ukrainoje)
www.redcross.lt
• Maltos ordino pagalbos tarnyba
www.maltieciai.lt
• Gelbėkite vaikus www.gelbekitvaikus.lt
Šios organizacijos taip pat gali padėti, jei reikia
pagalbos būtiniausioms paslaugoms atlikti –
surandant vaikams ugdymo įstaigas, ieškant
darbo ar kt.

Esant maisto poreikiui, prašome kreiptis į
,,Maisto banką".
Daugiau informacijos:
www.maistobankas.lt/ukraina/

SOCIALINĖS PASLAUGOS
Gavus laikinosios apsaugos statusą,
Jums priklausys socialinė parama.
Kreiptis reikia į savo gyvenamosios vietos
savivaldybę.
Daugiau informacijos: www.socmin.lrv.lt

HUMANITARINĖS PAGALBOS LINIJA
+370 684 98 688 (visą parą)

VAIKŲ GLOBA
Jei atvykote su tėvų globos netekusiu vaiku ir
norėtumėte tapti jo globėju, informuokite apie tai
registracijos centre. Su Jumis susisieks vaiko
teisių gynėjai.
Daugiau informacijos:
www.vaikoteises.lt/pagalba-ukrainai/
info@vaikoteises.lt

GALIMYBĖS MOKYTIS
• Norėdami užregistruoti vaiką į mokyklą,
kreipkitės į savivaldybės, kurioje įsikūrėte, priėmimo skyrių. Mokiniams teikiama ir socialinė parama.
• Galimybės studijuoti Lietuvoje: www.studyin.lt

KULTŪRA IR LAISVALAIKIS
Nemokamai lankykitės:
• bibliotekose, kur rasite kompiuterius ir
internetą, laisvalaikio erdves ir kt.
• nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose
• kultūros centruose
• daugelyje scenos meno įstaigų
Daugiau informacijos: www.lrkm.lrv.lt

KITOS GALIMYBĖS
Nemokamai:
• keliaukite traukiniais Lietuvoje ir viešuoju
transportu Vilniuje, pateikę asmens dokumentą
• atidarykite banko sąskaitą

Daugiau informacijos ir švietimo koordinatorių
savivaldybėse kontaktai:
www.smsm.lrv.lt

Daugiau informacijos: www.ltua.lt

