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ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕСУРСИ
ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
У ДАН ЛІРІ - РАТДАУН

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ДЛР



HSE

We are delighted to welcome you to our county. We know this
wasn’t a plan for you. But we are here to help you and provide
you with services you require.

This leaflet will provide information on different services
available in addition to other activities in Dún Laoghaire-
Rathdown. We will update it regularly as and when the
information changes.
Feel free to let us know if there is anything we can help with by
emailing miroslaw.baca@sspship.ie. We hope this leaflet will be
beneficial to you and your loved ones.

HOW TO USE THIS LEAFLET?
Place a camera of your smartphone on the QR code to visit a
designated webpage, or to see a Google map location.
In Ireland, we use EIRCODEs for each address. If you type it in
Google maps, it will show the location that you're looking for.
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The HSE provides public health and social care services to
everyone living in Ireland. The HSE website is being updated
regularly with the latest information on support for Ukrainian's
arriving in Ireland and the health services they can avail of. This
page is available in English, Ukrainian and Russian.
www.hse. ie/Ukraine
EDoc is available for emergency appointments and
every Ukrainian can access a routine GP appointment
during working hours.
Transport is available to support attendance at appointments.
Please email lee.collins@hse.ie to arrange transport.
Interpretation via phone service is set up on GP office to assist
with the visits.

www.hse.ie/Ukraine

Ми дуже раді привітати вас у нашій країні. Ми знаємо, що це 
для вас не заплановано, але ми тут щоб вам допомогти та 
надати необхідні послуги.

Ця інформаційна листівка надасть вам інформацію про 
наявні послуги, а також інші можливості у Дан Лірі - Ратдаун. 
Ми будемо оновлювати цю листівку, коли будуть будь-які 
зміни.

Якщо вам потрібна будь-яка допомога, ви можете відправити 
мейл на адресу: miroslaw.baca@sspship.ie. Ми сподіваємося, 
що ця листівка буде корисною для вас та ваших рідних.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЮ ЛИСТІВКУ?
Наведіть камеру вашого смартфону на  QR-код щоб відкрити 
інтернет-сторінку, або щоб побачити локацію на мапі. В Ірландії 
використовують ейркод (EIRCODE) для кожної адреси. Пошук у 
мапах Гугл за ейркодом надасть вам точну локацію.

HSE (Health Service Executive) надає державні послуги 

 Ірландії. Сайт HSE постійно оновлюється найсвіжішою 
 інформацією щодо наявної підтримки для українців.

з охорони здоровʼя та соціальної допомоги кожному жителю

HSE

Українці мають доступ до звичайних апойнтментів GP

Сторінка доступна англійською, українською та російською
мовами

У наявності є eDoc для термінових апойнтментів
 

(сімейний лікар-терапевт) у робочі години.
 Для відвідування лікаря можливе транспортування - 
 для замовлення пишіть за адресою lee.collins@hse.ie  Також у 
 кабінеті лікаря організовано послуги перекладача за 
 допомогою телефону. 



WELCOME MESSAGE

English language and communication classes
(daniela.naab@sspship.ie)
Personal development courses and workshops
Arts, crafts and cultural activities 
Afterschool and Homework Supports for Children 
CV preparation, job seeking and interview skills
Self-employment information sessions
Health & Wellbeing activities

Southside Partnership DLR is a community development
organisations which aims to address social inclusion and build
vibrant communities in DLR.
SSP provides a range of free support and services that include:
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SSP SUPPORTS

www.southsidepartnership. ie

EDUCATION

The Adult Education Service is part of Dublin and Dun Laoghaire
Education and Training Board (DDLETB South East).
Their courses provide new learning opportunities that lead to
employment, self-development or progression to further study. 

www.adulteducationsoutheast.com

emai l :  miros law.baca@sspship . ie

ПІДТРИМКА SSP
 - Південне Партнерство ДЛР

SSP надають низку безкоштовних послуг,наприклад:
Класи англійської мови та комунікацій

Курси та практичні воркшопи особистого розвитку
Позашкільна допомога та домашні завдання для дітей
Підготування CV, пошук роботи, навички для інтервʼю
Творчі, мистецькі та культурні заходи
Інформаційні сесії для самопрацевлаштування 
Заходи для здоровʼя та добробуту
 

це суспільні організації, метою яких є питання соціального
включення та створення резонуючих суспільств у ДЛР.

ОСВІТА

Послуги Освіти для Дорослих є частиною Ради Освіти та 
Тренування Дубліну та Дан Лірі ( DDLETB)
Ці курси надають нові можливості освіти задля 
працевлаштування, особистого розвитку або подальшого 
навчання.



WELCOME MESSAGE

18-21 Cumberland Street, Dun Laoghaire, Co
Dublin, A96 T209
phone: (01) 2145540
email: Dunlaoghairequeries@welfare.ie

Stillorgan post office
Lower Kilmacud Rd,
Stillorgan, Dublin,
A94 TD30

Social Welfare Payments
Physical Postal Address
Send Money from Ukraine with no Fees
FREE SIM Card
Set up Current account
Free Postage to Ukraine and more...

GENERAL INFORMATION from AnPost about supporting the
people of Ukraine including:

SOCIAL WELFARE SUPPORTS

POST OFFICE
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GENERAL INFORMATION about the Social Welfare
supports for those arriving from Ukraine under the
EU Temporary Protection Directive.

Income supports including Basic Income, Child benefit and
Urgent Needs payments can be accessed  through the local
office.
Services are available Monday to Friday at the
Intreo Centre in Dún Laoghaire.

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ щодо соціальної
допомоги та підтримки для людей, що 
прибувають з України використовуючи Директиву 

Тимчасового Захисту ЄС.
Матеріальна допомога, така як базовий дохід, допомога на дитину 
та допомога у випадку невідкладної потреби, може бути отримана 
у місцевому офісі

який працює з понеділка по пʼятницю за адресою
Intreo Centre (Інтрео) в Дан Лірі

телефон: (01) 2145540

ПОШТА

Stillorgan post office

Lower Kilmacud Rd,

A94 TD30
Stillorgan, Dublin,

(поштове відділення)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  від Пошти (AnPost) щодо
підтримки для українців:

Виплата соціальної допомоги
Фізична поштова адреса
Відправлення коштів з України без комісії
Безкоштовна sim-картка
Відкриття банківського рахунку
Безкоштовні поштові відправлення до України тощо



DUBLIN BUS is a State-owned bus operator
providing services in Dublin.
Dublin Bus is the largest bus operator in the city.

LUAS is a tram/light rail system in Dublin, Ireland.
There are two main lines: the Green Line, which 
 and the Red Line 

WELCOME MESSAGE

MAIN TRANSPORT

CLOSEST STOPS TO THE CLAYTON
HOTEL LEOPORDSTOWN
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You can get free travel on any subsidised public transport
service. You should show Your Ukrainian passport, or other
government issued Ukrainian ID, or confirmation of status from a
co-ordinating group or charity involved in the Ukrainian crisis.

Clayton Hotel bus stop is located
about 2 minutes from the hotel.

Central Park Luas Station is located
about 4 minutes from the hotel.

ТРАНСПОРТ
Безкоштовний проїзд можливий у LUAS протягом 3-4 тижнів та на 
Dublin Bus протягом 7 діб після приїзду. Ви повинні показати ваш 
український паспорт чи інше посвідчення особи, видане 
Україною, або підтвердження статусу від координаційної групи 
або благодійної організації, повʼязаної з українською кризою. 

(Даблін Бас) - це державнийDUBLIN BUS 
оператор, що надає автобусне сполучення у Дубліні. 
Це найбільша автобусна компанія міста.
 

(Луас)  - це трамвай у Дубліні. Він має LUAS 
дві лінії: зелену (Green Line) та червону (Red Line).

НАЙБЛИЖЧІ ЗУПИНКИ БІЛЯ ГОТЕЛЮ 
CLAYTON У ЛЕОПАРДСТАУНІ

Clayton Hotel bus stop Зупинка автобусу
у двох хвилинах від готелю.

Central Park Luas Station Зупинка луасу
у 4 хвилинах від готелю.



WELCOME MESSAGE

There are plenty of wonderful parks in DLR, where
you can spend time. Please scan the QR code to see
the full list.

Fernhill Park & Gardens

NEAREST PARKS & PLAYGROUNDS

DLR PARKS & PLAYGROUNDS
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Leopardstown Heights 

Clonmore Park 

Blackthorn Park

НАЙБЛИЖЧІ ПАРКИ ТА ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ

ПАРКИ ТА ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ В ДЛР

У ДЛР є безліч чудових парків, де ви можете 
провести час. Будь ласка, відскануйте цей QR код, 
щоб побачити повний перелік.



NOTES

SAFETY
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Ireland is generally a safe place to visit and live. The 2020 Global
Peace Index ranks it as the 12th safest country in the world.
Dún Laoghaire is a great area. You are a little outside Dublin
city but you can reach it by train or bus.

IN AN EMERGENCY ALWAYS DIAL:

999 OR 112

БЕЗПЕКА
Ірландія взагалі є безпечним місцем для подорожей та життя.
У всесвітньому рейтингу безпеки 2020 року країна має 12 місце.
Дан Лірі - це чудове місце. Ви трохи поза межами Дубліна, але
до центра міста дуже легко доїхати на автобусі або трамваї. 

Національна Поліція Ірландії  (Гарда)
 У НЕБЕЗПЕЦІ ЗАВЖДИ ТЕЛЕФОНУЙТЕ 

999 АБО 112

НОТАТКИ
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SOUTHSIDE PARTNERSHIP DLR
The Old Post Office, 7 Rock Hill, Main Street,
Blackrock, Co. Dublin
Phone: 01 706 0100
Email: miroslaw.baca@sspship.ie

SOUTHSIDE PARTNERSHIP DLR
ПІВДЕННЕ ПАРТНЕРСТВО ДЛР
 




