
 

Вітаємо в Дорсеті 

Рада графства Дорсет сердечно вітає вас. Ми розуміємо, що Дорсет далеко від вашого 

дому, сім'ї та друзів, тому підготували цей вітальний пакет, щоб трохи розповісти вам 

про життя в Дорсеті та підтримку, на яку ви можете розраховувати.  

Як мешканцю Дорсета, вам будуть доступні деякі послуги, доступні через раду та нашу 

мережу громадських, добровільних та благодійних організацій «Dorset Together». 

Доступні послуги: 

• Підтримка громади  

• Освіта для дорослих 

• Освіта для дітей 

• Працевлаштування 

• Послуги для сімей та дітей 

• Фінансова підтримка  

• Охорона здоров'я – реєстрація у сімейного лікаря 

• Охорона здоров'я – реєстрація у зубного лікаря 

• Охорона здоров'я – контактна інформація 

• Житлові питання  

• Бібліотеки  

• Вивезення сміття 

• Соціальна служба 

• Спорт і відпочинок 

• Подорожі та транспорт  

Докладніше про пораду та те, чим ми займаємося, ви знайдете на нашому веб-сайті: 

www.dorsetcouncil.gov.uk  Також ви можете зв'язатися з Dorset Direct, службою 

підтримки ради, за телефоном: 01305 221000, електронною поштою: 

customerservices@dorsetcouncil.gov.uk  

Про Дорсет 

Дорсет – це регіон у південно-західній частині Англії, який межує з чотирма графствами 

– Сомерсет, Девон, Вілтшир та Гемпшир. До його складу входять прибережні райони 

та сільська місцевість з багатьма великими містами, такими як Веймут, Дорчестер, 

Вімборн, Брідпорт, Бландфорд, Шефтсбері, Шерборн та Вергем.  

Лондона можна швидко дістатися поїздом, дві основні лінії якого проходять через 

графство. До Лондона курсують два рейси з Шерборна, Ґіллінґема, Дорчестера та 

Веймута з проміжними зупинками по всьому графству.  

Послуги 

Підтримка громади 

Добровольча організація «Help And Kindness», що розташована в Дорчестері, веде 

список місцевих груп та мереж, що надають різну допомогу та підтримку тим, хто 
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прибуває. До них відносяться послуги перекладачів, організація занять та заходів, 

практична допомога з одягом, іграшками та іншими предметами, інтеграція у 

суспільстві та допомога психолога, харчування та гостинність.   

Детальніше читайте на сайті: www.helpandkindness.co.uk/support-for-ukraine або 

звертайтеся за телефоном: 01305 595958  

Служба консультації для мешканців Дорсета також може надати консультацію та інформацію 

про соціальну допомогу, працевлаштування, житлові питання, проблеми у відносинах та 

юридичні питання: https://centraldorsetca.org.uk або за телефоном: 0800 144 8848. 

Освіта для дорослих 

У «Skills and Learning» в Дорсеті є кілька центрів навчання для дорослих, які 

пропонують низку курсів: курси англійської мови для носіїв інших мов для тих, у кого 

англійська не є рідною мовою. Також надається фінансування навчання.  

Можна звернутися до «Skills and Learning» безпосередньо за телефоном: 01202 

123444 або відвідати сайт:  https://www.skillsandlearningace.com/ 

Освіта для дітей 

Догляд за немовлятами та дошкільна освіта для дітей віком від 0 до 4 років.  Детальна 

інформація про догляд за дітьми на нашому веб-сайті Вибір відповідного догляду за 

дитиною - Рада графства Дорсет. 

Денна форма навчання для дітей віком від 5 до 19 років: 

• Молодша школа – від 5 до 7 або 8 років 

• Початкова школа – до 11-12 років 

• Середня школа – від 11-12 до 16 років (закінчення обов'язкової освіти) 

• Подальша освіта від 16 до 19 років 

Структура освіти може відрізнятись залежно від того, в якій частині графства ви 

проживаєте.  

Вибрати школу в графстві Дорсет можна на веб-сайті: 

https://www.dorsetcouncil.gov.uk/education-and-training/schools-and-learning/schools-and-

learning   

Також з нами можна зв'язатися за адресою: customerservices@dorsetcouncil.gov.uk або 

через Dorset Direct, службу підтримки ради, а також за телефоном: 01305 221000. 

Звертайтеся до Ради графства Дорсет за вказаними вище телефонами та адресами 

для обговорення стипендій та фінансової підтримки, включаючи безкоштовний 

шкільний транспорт, оплату шкільної форми та безкоштовне шкільне харчування.  

Працевлаштування 

Допомога та консультація з питань працевлаштування у Дорсеті: 

• Служба зайнятості при Раді графства Дорсет: https:/jobs.dorsetcouncil.gov.uk 

• «Jobcentre Plus»: https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus (інформація про 

найближчий центр працевлаштування «Jobcentre Plus») 

Послуги для сімей та дітей 
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Наша інформаційна служба для сімей Дорсета – це безкоштовна та об'єктивна 

інформаційна служба для батьків, опікунів та молодих людей віком до 19 або 25 років, 

для осіб з особливими потребами в освіті чи інвалідністю (SEND). Детальну 

інформацію ви знайдете тут: https://www.dorsetcouncil.gov.uk/children-families/get-help-

for-your-family/family-information-service.  

Також у нас в Дорсеті є низка дитячих центрів та клубів (Чесіл, Дорчестер, Східний Дорсет, 

Північний Дорсет, Пербек, Західний Дорсет), що пропонують безкоштовні заняття та заходи для 

дітей та сімей:https://www.dorsetcouncil.gov.uk/children-families/childcare/childrens-centres 

Также можно связаться со службой по телефону: 01305 221066. 

Фінансова підтримка   

Оплата товарів першої необхідності: 

Відразу після прибуття ми надамо вам дебетову карту, гроші на якій допоможуть 

покрити ваші потреби. Ми зв'яжемося з вами, щоб організувати доставку картки.  

Ви зможете відразу претендувати на допомогу, а також Universal Credit та інші 

переваги, якщо це можливо.  

«Citizens Advice Dorset» може допомогти вам з початковими заявами на отримання 

допомоги та постійної підтримки. Зв'язатися з ними можна за телефоном: 0800 144 

8848 або відвідавши веб-сайт: https://citizensadvicedorset.org.uk  

Охорона здоров'я – реєстрація у вашого сімейного лікаря 

Сімейний лікар — це лікар, якого слід звертатися для оцінки стану здоров'я в першу 

чергу. Для отримання медичної допомоги ви і ваші діти повинні якнайшвидше 

зареєструватися у сімейного лікаря, навіть якщо ви не хворі. Щоб знайти сімейного 

лікаря та зареєструватися, відвідайте веб-сайт NHS: https://www.nhs.uk/nhs-

services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/  

Вас попросять заповнити реєстраційний формуляр, показати посвідчення особи та 

підтвердження вашої адреси, якщо це можливо. До речі, для реєстрації імміграційний 

статус не потрібний.  

Ви можете мати право подати заявку на участь у програмі NHS для осіб з низьким 

рівнем доходу, що дозволить отримувати допомогу на оплату медичних витрат, таких 

як ліки за рецептом, обслуговування у стоматолога та перевірка зору. Ваш сімейний 

лікар розповість вам про це докладніше. 

Охорона здоров'я – реєстрація у зубного лікаря 

Як пацієнту NHS, вам необхідно зареєструватися у стоматолога й повідомити йому, чи 

отримуєте ви допомогу, і в цьому випадку ваші огляди і необхідне лікування будуть 

безкоштовними. Якщо вам потрібне лікування зубів, а ви ще не отримали Universal 

Credit, послуги для вас будуть платними.  

Якщо ви маєте проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють вам працювати або 

готуватися до виходу на роботу, ви можете отримати додаткове фінансування від 

Universal Credit. 

Охорона здоров'я – контактна інформація 
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• Швидка медична допомога – скористайтесь з онлайн-служби NHS 111 або 

зателефонуйте за номером 111, якщо немає можливості звернутися по 

допомогу в інтернеті. 

• Екстрені ситуації, що загрожують життю – викликайте машину швидкої допомоги 

за номером 999. 

Список місцевих лікарень та інших медичних закладів на веб-сайті Dorset Healthcare: 

https://www.dorsethealthcare.nhs.uk/patients-and-visitors/our-services-hospitals/community-

hospitals 

Служба охорони здоров'я Дорсета також надає низку послуг для покращення фізичного та 

психічного здоров'я мешканців: https://www.publichealthdorset.org.uk/your-health/your-

health 

Житлові питання 

Рада графства Дорсет може допомогти, якщо у вас є проблеми з житлом, наприклад, 

воно переповнене, в поганому стані, потрібен ремонт, або якщо вам загрожує 

насильство. Ми проаналізуємо ситуацію, щоб визначити, яка допомога вам потрібна і 

що ми можемо запропонувати.  

За консультацією звертайтесь за номером: Dorset Direct, служби підтримки ради, за 

телефоном: 01305 221000, за адресою: customerservices@dorsetcouncil.gov.uk  

Бібліотеки 

У наших муніципальних бібліотеках можна взяти книги та отримати довідкові 

матеріали, є також доступ до комп'ютерів, електронних книг тощо. Крім того, це чудове 

місце для зустрічі з іншими представниками місцевої громади.  

Тут ви знайдете найближчу до вас бібліотеку: https://www.dorsetcouncil.gov.uk/libraries-

history-culture/libraries/libraries 

Вивезення сміття 

Побутове сміття та сміття, що утилізується, Рада графства Дорсет збирає раз на два 

тижні, і у вас буде доступ до кошика для звичайного побутового сміття, а також 

окремого кошика для предметів, що підлягають вторинній переробці (папір, картон та 

твердий пластик).  

Графік збору й вивезення сміття та інші пункти збору відходів тут: 

https://mapping.dorsetcouncil.gov.uk/mylocal/ 

Соціальна служба 

Рада графства Дорсет пропонує соціальну допомогу дорослим, дітям та сім'ям 

графства. Серед послуг забезпечення безпеки, догляд вдома та допомога інвалідам 

або їхнім сім'ям.  

За консультацією звертайтесь за номером: Dorset Direct, служби підтримки ради, за 

телефоном: 01305 221000, за адресою: customerservices@dorsetcouncil.gov.uk  

Детальна інформація для дорослих тут: https://www.dorsetcouncil.gov.uk/care-and-support-

for-adults/care-and-support-for-adults  

Інформація про допомогу дітям тут: https://www.dorsetcouncil.gov.uk/children-

families/childrens-social-care/childrens-social-care 
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Спорт і відпочинок 

Рада графства Дорсет пропонує широкий вибір можливостей для відпочинку та 

заняття спортом. Щоб знайти найближчий до вас центр відпочинку та місцеві групи за 

інтересами, відвідайте наш веб-сайт: https://www.dorsetcouncil.gov.uk/sport-leisure/sport-

and-leisure 

Крім мальовничих місць за містом у нас також є ряд пішохідних маршрутів, ліси, 

вересові пустки, пляжі та заміські парки, які ви можете відвідати:  

https://www.dorsetcouncil.gov.uk/countryside-coast-parks/country-parks-and-visitor-centres 

Подорожі та транспорт 

«Travel Dorset» пропонує вичерпну інформацію про пересування графством. 

Відвідайте веб-сайт: www.dorsetcouncil.gov.uk/travel/travel — розклад руху автобусів, 

маршрути, отримання проїзного, велосипедні та пішохідні маршрути та інший 

громадський транспорт.  

Інформація про автобусні маршрути всередині графства: www.nationalrail.co.uk 

Залізничний транспорт Дорсета обслуговує низку маршрутів усередині графства та по 

всій країні. Послуги місцевої залізниці на сайті Південно-Західної залізниці: 

https://www.southwesternrailway.com/ 

Найближчі аеропорти знаходяться в Ексетері, Борнмуті та Саутгемптоні.  

Інша інформація та підтримка 

Іміграція 

Залежно від того, за якою візою або з яким імміграційним статусом ви приїхали на 

територію Великобританії, вам може знадобитися консультація з імміграції від 

кваліфікованого фахівця щодо продовження візи/статусу або подання іншого виду 

заяви в майбутньому.  

Служба юридичної допомоги може допомогти покрити витрати на правову 

консультацію та представництво, однак вона доступна лише для певних типів заяв та 

для людей, які не можуть дозволити собі платити за послуги адвоката.  

Для отримання допомоги можна зв'язатися з «Citizen Advice Dorset» за телефоном: 

0800 144 8848. 

Фінансова допомога 

• Universal Credit та допомога на дітей 

Уряд Великобританії надає базову соціальну допомогу людям, які не можуть вийти на 

роботу, шукають роботу, але ще не знайшли її, або просто мають низький рівень 

доходу.  

Йдеться про Universal Credit. Ця допомога виплачується щомісяця, і ви можете подати 

заявку на неї в інтернеті.  

Universal Credit можна використовувати для погашення витрат на проживання, 

включаючи харчування, одяг, транспорт, домашні рахунки і все, що вам потрібно 

купити.  
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Якщо у вас є питання про те, як працює Universal Credit, можете зателефонувати до 

служби Universal Credit за номером 0800 328 5644. 

Або телефонуйте в «Citizens Advice Help», щоб залишити заявку за номером 0800 144 

8 444 

Якщо у вас є діти, можливо, ви маєте право на допомогу на дітей віком до 16 років, а 

іноді і на дітей старшого віку (16–20 років), якщо вони навчаються на денному 

відділенні і мають відповідне підтвердження. Детальніше читайте тут: www.gov.uk/child-

benefit/how-to-claim 

Universal Credit виплачується на один банківський рахунок, ваш або вашого партнера. 

Щоб отримати Universal Credit або іншу допомогу, необхідно відкрити банківський 

рахунок. Банку потрібно надати документи, що підтверджують вашу особу, 

імміграційний статус та адресу.  

Якщо у вас немає рахунку, ви можете отримати свій перший платіж у вигляді 

платіжного сертифіката. Це називається «послуга звільнення від сплати державних 

платежів». У Центрі зайнятості вам потрібно буде повідомити, чому ви не можете 

відкрити рахунок у банку. Це може зайняти багато часу, тож краще спочатку 

спробувати відкрити банківський рахунок.  

Предмети першої необхідності та продукти харчування 

Є низка місцевих благодійних організацій, які можуть надати вам предмети першої 

необхідності або продукти харчування, якщо фінансова підтримка затримується.  

Тут ви знайдете ваш місцевий банк продуктів харчування: 

https://www.helpandkindness.co.uk/food-projects .  

Також можна знайти інші благодійні організації, які пропонують фінансову підтримку через 

місцеву волонтерську організацію «Help And Kindness»: 

https://www.helpandkindness.co.uk/support-for-ukraine або Turn2Us: 

https://www.turn2us.org.uk/ 

Також можна звернутися по допомогу до українських благодійних організацій у Великій 

Британії, наприклад, до Асоціації українців у Великій Британії www.augb.co.uk. 

Інші послуги в галузі фізичного та психічного здоров'я 

Ваш сімейний лікар надасть вам рекомендації та лікування емоційного, психічного та 

фізичного здоров'я.  

Якщо вам потрібна додаткова допомога, щоб впоратися з тривогою, ПТСР та 

депресією, можете звернутися до: 

• Mind, благодійного центру душевного здоров'я – за телефоном: 0300 123 3393, 

на веб-сайті: www.mind.org.uk 

• Samaritans — центр емоційної підтримки – за телефоном: 116 113, електронною 

поштою: jo@samaritans.org 

Якщо ви страждаєте від домашнього насильства та/або жорстокого ставлення 

(фізичне, сексуальне, психологічне, словесне, емоційне та фінансове насильство), ви 

можете зв'язатися з Національним центром домашнього насильства за телефоном: 

0800 970 2070, на веб-сайті: www.ncdv.org.uk Якщо вам загрожує безпосередня 

небезпека, телефонуйте за номером 999.  
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