Долаток 2

Ти був вимушений покинути власну осеjIю пiл час вiйни?

Шукаеш

тимчасовий

безкоштовний

прихисток для себе та свосi сiм'i?
Шукай житло за допомогою cepBicy ",Щопомагай"
https://shelter.dopomaqai.org. який розробила команда
,

волонторiв IТ-Спiльноти рitзом з MiHicTepcTBoM розвитку
фомад та територiй та з MilricTepcтBoм з пrгань рdiнтеграцii
тимчасово окупованих територiй Украihи.

Як

це працю€:

-якщо ти шукасш безкоштовне житло (KiMHary чи будинок) дrя себе
та своеТ ciM'i, ти можеш зайти на сайт https://shelter.dopomaqai.oгg та
знайти прихисток Фред сотень оголошень вiд небайryжюr людей.
-або затtлефонувати на но м ер гаря чоТ л i Hii 0(800)332238
(безкоштовfiо дIя дзвiнкiв черсз Bcix операторiв зв'язщу УкраlЪи),

нашi операторй гоr,овi допомогlи вам у llошуку, якщо у в€ю немае
смартфоку чи доступу до [нтернет, щоб знайти,прихисток самостiйно.
Перевагш cepBicy:
Оператори реryлярно обдзвонюють оголошеннJI, щоб первiрити
стан lx аrryальностi.

-

-

В кожноi зi cTopiH е можливiсть залишити вiдryк чи скарry на хоста
чи переселенця, яку оператори кол-центру перевiряють вручку, що
дозвоJuIе униккуги неприемних сrryацiй та заблоrryвапл шаrраЪ.

Якщо у вас с де прийняти тимчасових переселенцiв, якi змушснi були
полишиг!I своТдомiвки та евzкуюватися, - додайте, буль ласlсц свое
оголошення за допомоюю .Цопомагай!

Додаток 3

Можеш

допомогти

та прихистити

переселенця?

Ти; масш KiMHaTy, булиночок, який ,tи можеш б"r*о-rо"rо
надати тdмчасовим
],
вони: тiкають вiд авiаударiв та боiв, де росiя напiulа на нашу
краiну та зниlцуе iT.

переселенцям.

,-:

Ми: cepBic "{опомагай" https://shelter.dopomagai.org, на
якому ти можеш розмiстити житло, а вони його знайти. CepBic
розроблено командою волонтерiв IТ-спiльноти- разом з
MiHicTepcTBoM розвйтку громад татериторiй та з MiHiciepcTBoм
з питань реiнтеграuiТ тимчасово окупованих територiй УкраТни.

Як це працю€:
, Якщо в тебе е житло, ти. можеш

],, ,.

,

_.-'

розмiстити:.ПРО.:Ц€l
оголошення на сайтi https://shelter.dopomagai.org, а.той.
хто шукае його там знайде.

"

,

. Або зателефонувати за номером <<гарячоi>
, лiнii 0(800)332238 (безкоштовно по YKpaiHi), якщо у тебе
немае смартфону чи доступу до IHTepHeT, щоб
розмiстити оголошення чи знайти прихисток самостiйно.

Перевагн cepBic5l:
. Оператори регулярно обдзвонюють оголошенЕя, щоб
перевiрити стан ix актуальностi.

. Власники житла отримують

.

смс-нагадування

з

проханням актуалiзувати cBoi оголошення через веб-сайт
або гарячу лiнiю.
В кожноi зi cTopiH е можливiсть залишити вiдryк чи
скаргу на власника чи переселенця, яку оператори кол-

центру перевiряють вручну, що дозволяе уникнути
неприсмних ситуацiй та заблокувати шахраiЪ.
Я*що у вас е де прийняти тимчасових переселекцiв, якi змушенi
були полишити своТ домiвки та евакуюватися, - додайте, будь
ласка, свое оголошенвя за допомогою .щопомагай!

