
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солідарність з Україною 

РЕГІОН ЦЕНТР-ВАЛ-ДЕ-ЛУАР 

ВІТАЄ ВАС 

ДОСТУП ДО РЕГІОНАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

Освіта 

ТРАНСПОРТ 

НАВЧАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ 

(у центрах з освіти, які мають назву Espaces Libres Savois  – див. доданий 

список) 

✓ МЕТА: ОСНОВИ МОВИ  ➔ “VISAS LIBRE SAVOIR”: КОРОТКИЙ КУРС – 

гнучкий курс – 4 тижні – французька мова/або цифрове навчання 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/competences- основний  
✓ МЕТА: РОБОТА ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ ➔ «FLE-Французька як 

іноземна мова»: ІНТЕНСИВНЕ навчання - 30 год/тиждень - 8-10 тижнів 

Оплачуване навчання для слухачів (500€ при реєстрації, потім 680€ на 

місяць) http:// www. .etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/Learn-and-master-

the-french 

ОЦІНКИ: оцінка рівня французької мови в CRIA (див. доданий список) 
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ДЛЯ ВСІХ ПРОФЕСІЙ: 

Якщо ви шукаєте роботу І добре володієте французькою мовою: доступ до 

навчання за регіональною програмою навчання 

ДІЗНАТИСЯ ПРО МІСЦЯ НАВЧАННЯ ТА ВІДКРИТІ КУРСИ НАВЧАННЯ :                     

0 800 222 100 (безкоштовний номер) 

БЕЗКОШТОВНИЙ ТРАНСПОРТ (поїзди і автобуси) 

▪ Безкоштовні квитки на вокзалах або в агентствах Rémi – за 

пред'явленням посвідчення особи України, паспорта України або 

перепустки «Help Ukraine», виданої німецькою національною 

транспортною компанією 

БЕЗКОШТОВНИЙ ШКІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ REMI для дітей 

▪ Для реєстрації: 0 806 703 333 (безкоштовний номер). Картка JVMalin 

буде отримана в агентстві REMI (автостанції), на яку будуть надані 

безкоштовні поїздки. Подальше надання безкоштовних поїздок -в 

автобусі. 

Регіональна рада Центр-Валь-де-Луара залучає всі свої служби для 

переміщеного населення України 



 

Старшоклас

ники та 

Студенти 

ЖИТЛО 

СТАРШОКЛАСНИКИ 

Прийом молодих українців одразу після їх приїзду до Франції у середні школи 

регіону спільно з ректоратом 

ЗАЛУЧЕННЯ ІСНУЮЧИХ РЕГІОНАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ 

✓ СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ➔РЕГІОНАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ФОНД: для 

фінансування безкоштовного доступу до шкільного харчування та інших 

визначених потреб 

✓ ЦИФРОВОЕ ОБЛАДНАННЯ ➔ Забезпечення ноутбуками середніх шкіл 

СТУДЕНТИ 

ДОСТУП ДО ХАРЧУВАННЯ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ для українських 

студентів, які вступають в університети регіону. 

 

ПРОЖИВАННЯ В ШКОЛАХ (де зазвичай живуть французькі школярі або 
вчителі) : 

Список доступного житла, надісланий регіоном до префектур у кожному 

департаменті. 

ЖИТЛО : пропозиції від фізичних осіб розміщуються на веб-сайті solidarite-

ukraine@centrevaldeloire.fr, а потім пересилаються до префектур департаментів 

після аналізу. 

ВАЖЛИВО 

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОЦЕДУРИ ОФОРМЛЕННЯ У ФРАНЦІЇ: 

✓ Паспорт або національне посвідчення особи – дитячі документи 

✓ Свідоцтва про народження дітей (не обов'язкові) 

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВАМ ВИДАЮТЬСЯ У ФРАНЦІЇ 

✓ Тимчасовий дозвіл на проживання, виданий префектурою 

✓ Сертифікат соціального страхування, виданий Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie (CPAM) 
✓ У разі оплачуваного навчання або працевлаштування плануйте відкрити 

банківський рахунок у Франції. 
✓ Платіжна картка, видана OFII (Французьке відомство імміграції та 

інтеграції) + виплати (для однієї особи: приблизно 400 євро/місяць) 

ІНФО + 

✓ Перепустка «Help Ukraine», видана німецькою національною 

транспортною компанією Deutsche Bahn, тепер визнана Францією. 

✓ Національна транспортна компанія SNCF та регіональні перевізники 

Rémi приймають мандрівників без квитків (як прояв солідарності), які 
пред'являть свій український паспорт з нещодавнім в'їздом до Франції 

✓ Національна транспортна компанія SNCF видає безкоштовні квитки у 

своїй мережі при пред'явленні паспорта України в касах вокзалу. 

ПРЕФЕКТУРА 

➔Тимчасовий дозвіл на 
проживання 

➔ Контакти та інформація: 
житло, прояви солідарності,… 

➔OFII: платіжна картка 

РЕЄСТРАЦІЯ 

➔Медичне страхування та 
сімейний фонд допомоги 

➔Транспорт 

➔Школа, коледж, середня 
школа, університет 

РЕЄСТРАЦІЯ 

➔Навчання/Пошук роботи 

➔Відкриття банківського рахунку 


