
Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців в Греції (УВКБ ООН) 
https://help.unhcr.org/greece/  
great@unhcr.org 
https://www.facebook.com/UNHCRGRinfopoint 
+30 216 2007800 
+30 2112347078 (WhatsApp)  
Понеділок – П’ятниця  09:00 – 17:00  
Інформація та підтримка шукачам притулку та
біженцям
 
 
 
 

Міністерство Міграції та Прихистку
https://migration.gov.gr/ukraina_ukr/  
ukraine@migration.gov.gr 
Інформація та підтримкау питаннях щодо статусу
тимчасового захисту та інтеграції в Греції
 
 
 
 
 

Інформація про права та послуги 
Семінари та тренінги 
Українська суботня школа та бібліотека

Об'єднана українська діаспора в Греції
+30 2108219950, +30 6973520645 
ukrdiasporagr@gmail.com  
https://www.facebook.com/uadiasporaingreece 

 

Майстер-класи, наставництво, семінари
жінкам 
Організація культурних та благодійних
заходів 
Підтримка жінок, які зазнали гендерного
насильства  
Надання предметів першої необхідності та
продуктів харчування

Ukrainian women in Greece    
 ukr.women.gr@gmail.com  
https://www.facebook.com/ukrainianwomengr 
@ukrainianwomengr 
просп. Evelpidon, 62, Vari (відвідування за
записом) 

 

Надання тимчасового житла для обмеженого
числа матерів з дітьми
Психологічна та психосоціальна підтримка
Курси грецької та англійської мов
Рекреаційні заходи
Фінансова підтримка
Групи допомоги для матерів
Розширення можливостей громад/заходи з
самоорганізації

SOS Children's Villages Greece
+30 2108650111 ,  +30 6945685582

Перша медична допомога 
Психічне здоров'я 
Вакцинація від COVID 
Допомога людям, які зазнали гендерного
насильства

Лікарі без кордонів (MSF)
+30 6952350920 (WhatsApp) 

Інформація про ринок праці Греції, консультації
з питань працевлаштування та інформація про
наявні можливості працевлаштування 

Центр CRS Adama
+30 6945267788 (Viber)  
Adama Job Center (платформа для пошуку 
роботи) https://adamajobcenter.crs.org/

Консультації з питань кар'єри,
самозайнятості,трудових прав та культури праці
тощо

інформаційна підтримка та послуги з питань
прав біженців та процедур щодо статусу біженця
в Греції

Міжнародний Комітет Порятунку (IRC)
 +30 6945759985  (WhatsApp)  

 greece.refugee.info/uk

Корисн� л�н�ї допомоги та
п�дтримки в Грец�ї

 
 для Українців власників картки

тимчасового захисту
 та біженців

 Сканувати тут щоб
перейти на сайт

 

Для медичної допомоги
 

Сприяння біженцям у самостійній оренді житла
Проведення інтеграційних курсів 
Надання індивідуальної підтримки у
працевлаштуванні 

Програма HELIOS Міжнародної Організації з Міграції
(IOM)
+30 6909868980 (WhatsApp)  
понеділок - п'ятниця
09:00 - 15:00
 iom_helios_info@iom.int

Номери екстрених служб 
Європейська служба порятунку 112 
Поліція 100 
Служба швидкої допомоги 166 
Пожежна служба 199
Берегова охорона 108 
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Надання медичної допомоги та
психосоціальної підтримки
Забезпечення предметами першої
необхідності та продуктами харчування 

Лікарі світу (MDM)
+30 2103213150
+30 2103213485 

 
 
 
 
 
 

Негайне реагування та психосоціальна
підтримка жінок, які зазнали гендерного
насильства

Генеральний Секретаріат Демографічної та
Сімейної політики та Гендерної рівності (ГСДСПГР)
"SOS Helpline" 15900 
Понеділок - П'ятниця 
14:00 - 16:00 українською та російською мовами
24/7 англійською мовою 
sos15900@isotita.gr 

 
 

Для людей
які зазнали

насилля
 

A21
1109      – гаряча лінія для інформування про
торгівлю людьми
 
 

Психосоціальна підтримка людям, які зазнали
гендерного насильства

DIOTIMA
+30 210816405
 +30 6907590424 (WhatsApp, Viber) 

 
 

Професійне
консультування та

інтеграція
 
 

Психосоціальна підтримка 
Зв'язок зі службами соціального захисту 
Зв'язок зі спільнотами та неурядовими
організаціями та перенаправлення до
спеціалістів

EPAPSY
+30 6936514117 (WhatsApp, Viber) 

 

Запис на прийом до лікарів у медичних
установах 
Психосоціальна підтримка 
Надання предметів першої необхідності та
продуктів харчування
Допомога з реєстрацією у державній системі
освіти 
Працевлаштування та зв'язок з потенційними
роботодавцями 
Уроки грецької та англійської мов 

Червоний Хрест Греції – “гаряча лінія” 
+30 2105126300, +30 2105140440, +30 6934724893
(WhatsApp, Viber) 
mf@redcross.gr  

Гостинність для жінок та дітей 
Курси грецької та англійської мов для
дорослих 
Додаткове навчання дітям 
Няня та творчі заняття 
Юридична допомога 
Психосоціальна підтримка 
Надання предметів першої необхідності та
продуктів харчування
Сприяння у працевлаштуванні

METAdrasi
+30 6908091400 (WhatsApp, Viber)

NOSTOS Help Desk    
+30 2108815310 
info@nostos.org.gr   
Юридична та психосоціальна підтримка
Працевлаштування та підприємництво 
 

 Інформація про права та послуги
 Сприяння доступу до послуг 

Лінія підтримки Данської Ради у справах Біженців
в Греції (DRC Greece)
+30 6952220148, +30 6945059151
@drcgr_uk_bot

Психосоціальна підтримка  
Юридична допомога та допомога у
працевлаштуванні 
Бухгалтерська та податкова підтримка 
Інтернет-куточок

Solidarity Center
+30 2108220883
Domokou 2 & Philadelphia street (біля станції метро
Larisa station) 
athens@solidaritynow.org

 

Юридична та психосоціальна підтримка

Лінія підтримки Грецької Ради у справах Біженців
(GCR)
+30 6983355389 (WhatsApp, Viber) 

Інформація про права та юридична підтримка 

Конголезька громада Греції
+30 6972575615 (WhatsApp)  

Інформація про існуючі послуги
Надання предметів першої необхідності та
продуктів харчування

Center “Opora”
+30 6948090196 
вул. Feron, 8 (станція метро Victoria) для
відвідувань
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