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Шановні друзі-українці!
 

Вітаю вас від імені округу Південний Глостершир.

Південний Глостершир завжди відігравав свою 
роль у підтримці та переселенні людей, що 
постраждали від конфлікту йприїхали до нас у 
країну, і ми пишаємося тим, що можемо допомогти 
таким людям, як ви, що вимушені тікати від війни 
на своїй батьківщині, в Україні. 

Оскільки це чудове місце для життя, роботи та 
відвідування, я знаю, що наші жителі та спільноти 
простягнуть вам руку дружби й привітають вас 
тут, як і всі члени Ради та посадовці Південного 
Глостерширу. 

Цей вітальний пакет містить деякі факти про 
Південний Глостершир та інформацію про 
транспортні зв'язки, місця богослужінь, розваги та 
околиці, можливості працевлаштування, а також 
включає довідник з контактами місцевих служб.

Він доповнює вітальний посібник, наданий урядом Великої Британії  
 https://www.gov.uk/government/publications/welcome-a-guide-for-ukrainians-
arriving-in-the-uk 

Для отримання актуальної інформації про муніципальні послуги та іншу 
підтримку, яка може вам знадобитися, а також посилань на подальші урядові 
інструкції англійською, українською та російською мовами, будь ласка, 
відвідайте  www.southglos.gov.uk/ukraine 

Якщо у вас є будь-які запитання, на які ви не можете знайти відповідь у цьому 
посібнику або на веб-сайті, або на які не знають відповідь господарі житла 
або люди, що вас підтримують, будь ласка, напишіть в Раду безпосередньо за 
адресою  HomesforUkraine@southglos.gov.uk  
і ми зробимо все можливе, щоб допомогти. 

З повагою,
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Факти 
про Південний 
Глостершир: 
Південний Глостершир — округ 
на заході Англії, що займає площу 

536.6 кв. км, 
з населенням

287,800 людей.
87% населення проживає в 
міських районах, здебільшого на 
північній околиці міста Брістоль та 
міст Йейт та Торнбері.  

Решта 13% живуть у сільських 
районах Південного Глостершира. 
Завдяки чудовим автомобільним 
та залізничним зв'язкам Південний 
Глостершир є одним з районів 
з кращим транспортним 
сполученням у країні. 
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Транспорт 
Відвідайте веб-сайт Travel West, щоб отримати інформацію про 
місцевий громадський транспорт та маршрути  
для піших і велосипедних прогулянок.  https://travelwest.info 

 АВТОБУС 

Багато людей щодня їздять Великою 
Британією автобусами. Автобус є 
найпоширенішим способом дістатися 
до роботи та місць відпочинку. Коли ви 
приїдете, люди, що допомагають вам 
облаштуватися, знайдуть відповідні 
автобусні маршрути від місця вашого 
проживання до магазинів, пам'яток, 
місць богослужіння тощо. Часто 
ходять автобуси в Брістоль, а також до 
основних міст Південного Глостерширу 
та навколо них. 

 www.firstbus.co.uk 
 www.nationalexpress.com/en 

ПОТЯГ 

Від залізничного вокзалу Bristol 
Parkway у Сток-Гіффорді можна 
швидко дістатися до Лондона, 
Бірмінгема, Кардіффа й Саутгемптона. 
У Південному Глостерширі також 
є невеликі залізничні станції, що 
забезпечують гарне сполучення 
приміських поїздів. До них належать 
залізничні станції Filton Abbey Wood 
та Yate, що обслуговують місто та 
промислову зону. Люди у Великій 
Британії часто користуються потягом 
для роботи та відпочинку, хоча це може 
бути дорожче, ніж поїздка автобусом. 

 www.nationalrail.co.uk 

АВТОМОБІЛЬ 

Південний Глостершир покритий 
національною та регіональною 
дорожньою мережею. Автомагістралі 
M4, M5 та M49 проходять через 
Південний Глостершир, забезпечуючи 
легкий доступ автомобілем до 
Лондона (дві години), Бірмінгема (90 
хвилин), Кардіффа в Уельсі (менше 
години). M32 забезпечує прямий 
доступ з M4 до центру Брістоля. 

ЛІТАК 

Аеропорт Брістоля пропонує рейси 
у понад 100 європейських та 
міжнародних напрямків. Найбільші 
аеропорти Великої Британії Хітроу та 
Гатвік знаходяться в Лондоні. 

 www.bristolairport.co.uk 

southglos.gov.uk
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Місця богослужінь 

Місця богослужінь у Чіппінг-Содбері
  https://mysodbury.co.uk/sodbury/places-of-worship
 
Місця богослужінь у Торнбері
  https://mythornbury.co.uk/thornbury/places-of-

worship
 
Місця богослужінь у Єйті
  https://myyate.co.uk/yate/places-of-worship
 
Бристольська єпархія (Англіканська церква)
  https://www.bristol.anglican.org/acny#Kingswood-

And-South-Gloucs'
 
Кліфтонська єпархія (Римсько-католицька церква)
  https://cliftondiocese.com/parishes
 
Методистські церкви у Південному Глостерширі
  www.bsgc.org.uk/churches.htm 

Церкви у Південному Глостерширі 
  https://www.joinmychurch.com/churches/United-

Kingdom/South-Gloucestershire/1/  =

Знайти церкву
  https://www.findachurch.co.uk

Знайти мечеть
  https://visitmymosque.org/find-my-mosque
 
Брістольський буддійський центр
  https://bristol-buddhist-centre.org
 
Брістольський індуїстський храм
  http://www.hindutemplebristol.co.uk
 
Синагога Парк Роу
  https://www.parkrowsynagogue.org

У Південному Глостерширі та прилеглому Брістолі є багато місць богослужінь, що охоплюють різні віри та 
конфесії. Існують різні веб-сайти, які можуть допомогти вам знайти місце богослужіння. Ось деякі з них, які 
можуть виявитися корисними:

southglos.gov.uk
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Credit: G
lobal Shots

Розваги та околиці 
Брістоль — найбільше найближче місто, в якому є що подивитися 
і чим зайнятися, до того ж туди можна дістатися будь-яким 
громадським транспортом

Ми також знаходимося в декількох хвилинах їзди 
потягом від Бата, Глостера та Суїндона. 

southglos.gov.uk
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Місцеві послуги 

Вони допоможуть вам знайти, де купити 
їжу — тут, у Південному Глостерширі, є кілька 
невеликих та великих супермаркетів. 

 
 Вам також допоможуть зареєструватися у 
лікаря, щоб отримати доступ до безкоштовних 
медичних послуг NHS. У Південному 
Глостерширі є дві основні лікарні — лікарня 
Саутмід і Брістольський королівський лазарет. 
Є також Брістольська Королівська лікарня для 
дітей.

Вам зможуть порадити, як отримати власний 
транспорт і що потрібно зробити, якщо ви 
хочете купити велосипед або автомобіль. 

Вам допоможуть записати ваших дітей до 
місцевих шкіл та отримати доступ до уроків 
для самостійного вивчення англійської мови, 
якщо вам це потрібно. 

 Вам допоможуть отримати доступ до 
фінансової підтримки, такої як універсальний 
кредит, та будь-яких інших виплат, на які ви 
можете мати право. 

 Вам допоможуть отримати доступ до місцевого 
центру зайнятості та домовляться про зустріч 
з консультантом з працевлаштування, щоб 
допомогти вам знайти роботу. 

Якщо вам потрібна додаткова підтримка у 
повсякденному житті, люди, що підтримують 
вас, зможуть вказати правильний напрямок. 

Господар житла або люди, які допомагають вам облаштуватися, 
також допоможуть вам краще дізнатися свій район. Вас може 
підтримати хтось із Julian House, ACH або The Care Forum.

southglos.gov.uk
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Ви можете зв’язатися 
з радою Південного 
Глостершира:

  www.southglos.gov.uk

  HomesforUkraine@
southglos.gov.uk

  01454 868009 

Завітайте до нас особисто:

  Kingswood One Stop Shop 
Civic Centre, High Street, 
Kingswood BS15 9TR

  Yate One Stop Shop  
(access via West Walk), 
Kennedy Way,  
Yate BS37 4DQ

  Patchway One Stop Shop 
The Patchway Hub, 
Rodway Road,  
Patchway BS34 5PE 

Зв'яжіться зі своїм 
місцевий радник:

  www.southglos.gov.uk/
councillors

http://southglos.gov.uk
http://www.southglos.gov.uk
mailto:HomesforUkraine@southglos.gov.uk
mailto:HomesforUkraine@southglos.gov.uk
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Працевлаштування 
У Південному Глостерширі є багато 
можливостей працевлаштування, коли ви 
готові подумати про зайнятість. У цьому 
районі розташовані великі та відомі компанії, 
такі як Airbus, GKN Aerospace, Rolls Royce, 
Hewlett Packard та Royal Mail, а також 
безліч невеликих компаній. Робочі місця є у 
кожному секторі, наприклад, проєктування 
та виробництво, будівництво, ІТ, охорона 
здоров'я, роздрібна торгівля, телекомунікації 
та багато інших. 
У нас також є ряд вакансій у Раді Південного Глостершира, які можуть вам підійти, від 
роботи в соціальній сфері до роботи в школах. Знайти усі наші вакансії можна тут:  
Кар'єра | Рада Південного Глостерширу  www.southglos.gov.uk/jobs 

southglos.gov.uk
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Послуги, що допоможуть вам: 
Ми склали список послуг підтримки, які можуть бути корисними 
або до яких вам необхідно отримати доступ, поки ви живете тут, у 
Південному Глостерширі:

southglos.gov.uk
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НАЗВА ПОСЛУГИ ОПИС ВЕБ-САЙТ 
Active Lifestyle Centres Тут є кілька спортивних залів, басейнів та інших 

спортивних секцій, які ви могли б відвідувати. 
Потрібне платне членство. У Південному 
Глостерширі є декілька центрів.

www.activecentres.org

Aid Box Community  Може надати вам практичну підтримку на групових 
заняттях та безкоштовно забезпечити одягом чи 
іншими предметами. 

www.aidboxcommunity.co.uk 

Ashley Community Housing  Може надати практичну допомогу в переселенні 
та інтеграції, коли ви оселитеся в будинку 
приймаючої сторони. Представники організації 
будуть працювати разом з ACH та Care Forum, щоб 
допомогти вам у постановці та досягненні цілей, 
а також з практичними завданнями. Вони також 
надають можливості працевлаштування, навчання й 
волонтерства. 

www.ach.org.uk 

Borderlands  Надає підтримку за допомогою поєднання освітніх 
занять та наставництва. 

www.borderlands.uk.com 

http://southglos.gov.uk
http://www.aidboxcommunity.co.uk
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НАЗВА ПОСЛУГИ ОПИС ВЕБ-САЙТ 
Breastfeeding Support Service  Послуга доступна для всіх сімей, що бажають 

отримати підтримку у грудному вигодовуванні 
своїх дітей. Її може бути надано через щотижневі 
консультації чи групові заняття.  

www.breastfeedingsouthglos.co.uk/about-uscontact.html  

Bristol Refugee Rights  Може надати підтримку через освітні заняття, 
неформальні сеанси підтримки та поради.  

www.bristolrefugeerights.org 

Carers Support Centre Пропонують підтримку та поради людям, що дбають 
про інших.

www.carerssupportcentre.org.uk

Citizen Advice Може запропонувати підтримку та допомогу у 
поданні заяви на отримання допомоги та розумінні 
ваших прав як громадянина.  Офіси розташовані в 
Йейті, Кінгсвуді та Торнбері.

www.citizensadvice.org.uk

Community Learning Team  
– Рада Південного Глостерширу   

Пропонує курси протягом року для дорослих, щоб 
отримати доступ.  

Community learning and skills service | South Gloucestershire  
www.southglos.gov.uk/communitylearning

Телефон довіри суспільної підтримки
– Southern Brooks Community 
Partnership

www.southernbrooks.org.uk  

Інформація про вакцинацію проти 
Covid-19  

Вік 12+. Вам не треба бути зареєстрованим у лікаря 
загальної практики, мати номер NHS або мати 
документи, щоб зробити щеплення від Covid-19. 
Якщо ви перебуваєте в такому становищі, будь 
ласка, зверніться до поліклініки або зв'яжіться з 
лікарем загальної практики, щоб записатися на 
вакцинацію, пояснивши вашу ситуацію. Детальну 
інформацію про клініки та про те, як записатися на 
щеплення, можна знайти на веб-сайті. 

www.bnnsghealthiertogether.org.uk/book-your-vaccine/  

Фінансова підтримка www.southglos.gov.uk/financial-support-for-residents
Щоб записатися на прийом до наших консультантів по роботі з 
клієнтами, надішліть електронний лист: 
OSSAppointments@southglos.gov.uk

southglos.gov.uk
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громадськими службами, які можуть знадобитися.
отримати безкоштовно їжу або іншими 
Може сконтактувати вас з місцями, де ви можете 

UNIVERSAL CREDIT.
підтримки, включаючи соціальні субсидії та 
Допомога та поради щодо доступу до фінансової 
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http://www.bristolrefugeerights.org
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НАЗВА ПОСЛУГИ ОПИС ВЕБ-САЙТ 
Знайдіть вашого місцевого лікаря 
загальної практики 

Вам треба буде зареєструватись у місцевій Службі 
лікарів загальної практики, щоб отримати доступ до 
інших Національних служб охорони здоров'я.  

www.nhs.uk/service-search/find-a-gp 

Безкоштовне шкільне харчування Безкоштовне шкільне харчування надається учням, 
які отримують або чиї батьки отримують допомогу 
відповідно до частини VI Закону про імміграцію та 
надання притулку 1999 року.

School meals | South Gloucestershire Council  
www.southglos.gov.uk/schoolmeals

Groundworks – Impact Bristol Надає підтримку через освітні уроки та поради. www.groundwork.org.uk/projects/impact-bristol/ 

Health visiting  Підтримка молодих матерів з допологового періоду 
і доти, доки дитина не піде до школи. Підтримка 
та інформація для молодих батьків про емоційне 
благополуччя вашої родини, а також про здоров'я та 
розвиток вашої дитини, поки вона не піде до школи.

www.cchp.nhs.uk/cchp/explore-cchp/health-visiting/health-
visiting-south-gloucestershire-0  

Healthy Start  Отримайте допомогу, щоб купити їжу та молоко 
(Healthy Start) й безкоштовні вітаміни.  

www.healthystart.nhs.uk/how-to-apply/  

Job Centres  Допомога у поданні заяви на виплату допомоги та 
пошук роботи.  

www.find-your-nearest-jobcentre.dwp.gov.uk 

Julian House Може надати практичну допомогу в переселенні та 
інтеграції, коли ви оселитеся в будинку приймаючої 
сторони. Представники організації будуть працювати 
разом з ACH та Care Forum, щоб допомогти 
вам у постановці та досягненні цілей, а також з 
практичними завданнями. 

www.julianhouse.org.uk

Mind You South Gloucestershire  Підтримка молодих людей та дітей у питаннях 
психічного здоров'я.  

Mind you | A mental health and emotional wellbeing hub for young 
people in South Gloucestershire  
www.southglos.gov.uk/mindyou

One You South Gloucestershire Віртуальна підтримка, якщо ви хочете покращити 
своє фізичне здоров'я.  

Home | One You South Gloucestershire  
www.southglos.gov.uk/oneyou
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http://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp
http://www.southglos.gov.uk/schoolmeals
http://www.groundwork.org.uk/projects/impact-bristol/
http://www.cchp.nhs.uk/cchp/explore-cchp/health-visiting/health-visiting-south-gloucestershire-0
http://www.cchp.nhs.uk/cchp/explore-cchp/health-visiting/health-visiting-south-gloucestershire-0
http://www.healthystart.nhs.uk/how-to-apply/
http://www.find-your-nearest-jobcentre.dwp.gov.uk
http://www.southglos.gov.uk/mindyou
http://www.southglos.gov.uk/oneyou
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НАЗВА ПОСЛУГИ ОПИС ВЕБ-САЙТ 
Refugee Women of Bristol  Може надати підтримку за допомогою освітніх 

уроків, занять з добробуту та порад жінкам. 
www.refugeewomenofbristol.org 

SARI  
(Stand Against Racism and Inequality) 

Підтримка у вирішенні проблем, з якими можуть 
зіткнутися окремі особи/сім'ї. 

www.saricharity.org.uk/ 

Місця у школі в Південному 
Глостерширі 

Як подати заявку на місце у школі в Південному 
Глостерширі

www.southglos.gov.uk/schooladmissions

School Health Nursing  Ця послуга доступна для всіх дітей та молодих 
людей, які живуть або навчаються у школі/
коледжі в Південному Глостерширі, віком від 5 
до 19 років. Шкільні медичні сестри працюють 
з дітьми, молоддю та сім'ями, щоб: надавати 
медичну інформацію як у групах, так і індивідуально; 
визначити ініціативи щодо пропаганди здорового 
способу життя та покращення здоров'я разом зі 
школою; скерувати дитину до інших фахівців. Вони 
пропонують поради та підтримку у таких сферах: 
емоційне здоров'я, здорове харчування, здорові 
стосунки, здоров'я зубів, наркотики, алкоголь та 
куріння, проблеми з фізичним здоров'ям, ЛГБТК+, 
сон, утримання.  

www.cchp.nhs.uk/cchp/explore-cchp/school-health-nursing/
bristol-south-gloucestershire  

SGS College  Пропонує безкоштовні освітні курси з вивчення 
англійської мови, математики та інші, на які ви, 
можливо, захочете записатися. 

www.sgscol.ac.uk 

The Care Forum Може надати практичну допомогу в переселенні та 
інтеграції, коли ви оселитеся в будинку приймаючої 
сторони. Представники організації будуть працювати 
разом з Julian House і ACH, щоб допомогти у 
постановці та досягненні ваших цілей, а також з 
практичними завданнями.

www.thecareforum.org

http://southglos.gov.uk
http://www.refugeewomenofbristol.org
http://www.saricharity.org.uk/
http://www.southglos.gov.uk/schooladmissions
http://www.cchp.nhs.uk/cchp/explore-cchp/school-health-nursing/bristol-south-gloucestershire
http://www.cchp.nhs.uk/cchp/explore-cchp/school-health-nursing/bristol-south-gloucestershire
http://www.sgscol.ac.uk
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НАЗВА ПОСЛУГИ ОПИС ВЕБ-САЙТ 
The Haven Health Centre  Може організувати оцінку стану здоров'я, якщо ви 

нещодавно прибули, і скерувати вас в інші служби за 
необхідності. The Haven може/працюватиме разом 
із вашим сімейним лікарем, надаючи вам підтримку 
після приїзду. 

www.sirona-cic.org.uk/nhsservices/services/the-haven/ 

Well Aware Надає інформацію про широкий спектр організацій, 
груп підтримки, громадських груп, подій та заходів у 
Південному Глостерширі. 

www.wellaware.org.uk 

Womankind Пропонує консультаційні та дружні послуги жінкам 
у Брістолі та Південному Глостерширі, що стали 
жертвами сексуального чи домашнього насильства 
або зазнали травм.

www.womankindbristol.org.uk

 
 

 
 HomesforUkraine@southglos.gov.uk
електронний лист за адресою:
або люди, які вас підтримують, надішліть їм 
і на нього не можуть відповісти ваші господарі 
 www.southglos.gov.uk/ukraine-guests
посібнику чи на веб-сайті ради:
Якщо у вас є запитання, які не висвітлені в цьому 

http://southglos.gov.uk
http://www.sirona-cic.org.uk/nhsservices/services/the-haven/
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