
Програма громадської допомоги 

 

Допомога Україні – для осіб що зазнали впливу війни в Україні 

 
Про програму 

Програма громадської допомоги надає одяг, предмети побуту (посуд і постільну білизну), 

а також меблі безкоштовно для потребуючих сімей/осіб. Ця програма є зараз відкритою 

для кожної сім’ї чи особи на яких вплинула війна в Україні і які приїхали до Канади цього 

року як біженці або тимчасово переміщені особи. 

 

Як це працює 

Особи та сім’ї отримують одяг, предмети побуту (посуд і постільну білизну) та базові 

меблі. Організація “SHARE” також пропонує іншу допомогу, таку як іграшки, сумки, 

побутову хімію та інше.  

Щоб отримати цю допомогу, будь ласка виконайте наступні кроки щоб здійснити 

попередній запис на візит. 

 

Візити 

По прибуттю до організації “SHARE” що знаходиться за адресою 581 Gaston Ave, Ви 

повинні зустрітися з координатором ПЕРЕД тим як почати вибирати речі. Попросіть 

касира покликати Кейтлін. 

 

Щоб зареєструватися, будь ласка пред’явіть паспорт, робочу візу чи інший документ що 

посвідчує особу. Після реєстрації ми узгодимо список речей які Вам необхідні. 

 

Організація має обмеження в 5 осіб на один візит. Якщо Ваша родина більша ніж 5 осіб, 

будь ласка, зареєструйтеся на ще один візит. 

 

Не всі потрібні речі повинні бути отримані за один візит, отримання речей можна розбити 

на кілька візитів (один візит на кожного члена родини абощо). Всі візити мають 

здійснюватися за попереднім записом. 

 

Що включено в допомогу? 

 

1) Одяг: кожен член родини може вибрати одяг для себе в магазині та може мати візит 

для отримання одягу кожні 3 місяці. 
2) Предмети побуту: повідомте нам про Ваші потреби, і ми приготуємо необхідні 

предмети для Вас. Залежно від кількості членів родини, ми можемо попросити Вас 

відвідати нас для отримання предметів побуту в інший день. 
3) Меблі: ми маємо обмежений вибір меблів та пропонуємо послугу доставки меблів 

за 25 доларів. Також можна забронювати меблі для самовивозу (бронювання 

строком до одного тижня). 
4) Ми також пропонуємо інші речі, такі як іграшки, книги, побутова хімія та засоби 

особистої гігієни тощо. Видача усіх речей базується на їх наявності в магазині. 

Якщо на час Вашого візиту ми не маємо необхідних Вам речей, ми можемо 

відкласти необхідні Вам речі за заявкою. 



Реєстрація на візит 

 

Для індивідуальних осіб та родин – зареєструйтеся на візит за посиланням нижче. 

 

Для агентств що реєструють клієнтів – зареєструйтеся на візит за посиланням нижче. 

 

Оберіть день та час, після цього подайте запит на реєстрацію. 

 

Введіть Ваше ім’я (або назву агенства), електронну адресу, номер телефону, кількість 

людей які потребують допомоги, перелік необхідних речей, зазначте звідки Ви дізналися 

про організацію “SHARE”, залиште коментарі чи запитання які маєте (англійською 

мовою), і потім повторно подайте запит на реєстрацію. 

 

Ваш запит матиме статус “На розгляді” та очікуватиме підтвердження від координатора 

програми. 

 

Коли запит буде підтверджено, Ви отримаєте ще один емейл про підтвердження Вашого 

візиту, який також міститиме відповіді на Ваші питання і коментарі. 

 

Партнерство 

 

Організація “SHARE” є партнером місцевих груп і агентств для забезпечення громадських 

потреб. Завдяки цим партнерствам, наша програма громадської допомоги може 

запропонувати більше пожертвуваних речей, і допомогти більшій кількості клієнтів що 

зазнали впливу війни в Україні. Якщо Ви є представником агенства і хотіли б бути нашим 

партнером, будь ласка зв’яжіться з організацією “SHARE”. 

 

Kelowna Stands with Ukraine 

Kelowna Welcomes Ukrainians/Kelowna & Okanagan Ukrainian Refugees (CUAET) 

Kelowna Community Resources 

United Way South Interior BC 

ДЯКУЄМО 

 

Корисні посилання 

United Way British Columbia – United for Ukraine (гаряча лінія підтримки) 

bc.211.ca/united-for-ukraine 

 

Kelowna Community Resources (громадські ресурси Келовни) 

https://kcr.ca/immigrant-services/settlement-integration-services/ 

 

Організація “Kelowna Stands with Ukraine” 

https://www.facebook.com/groups/ukrainekelowna/ 

 

Kelowna Welcomes Ukrainians/Kelowna & Okanagan Ukrainian Refugees (CUAET) (група 

для тимчасово переміщених осіб з України в Келовні та Оканагані) 

https://www.facebook.com/groups/urefugees/ 

https://bc.211.ca/united-for-ukraine
https://kcr.ca/immigrant-services/settlement-integration-services/
https://www.facebook.com/groups/ukrainekelowna/
https://www.facebook.com/groups/urefugees/


 

Sts Peter and Paul Ukrainian Orthodox Church (Українська Православна Церква святих 

апостолів Петра і Павла) 

https://www.stspeterandpaulkelowna.com/ 

 

Government of British Columbia (уряд Британської Колумбії) 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/tourism-immigration/ukraine/welcome 

 

https://www.stspeterandpaulkelowna.com/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/tourism-immigration/ukraine/welcome

