
Надання тимчасового житла

- Тимчасове поселення новоприбулих 
в закладах готельного типу на  2-3 
тижні.

- Забезпечення харчуванням в
 готельному закладі.

Пакет підтримки від міста Йокогама

Витрати на проживання

Освіта та вивчення 
японської мови

- Допомога у влаштуванні до молодшої 
та середньої школи.
- Консультація  про вступ до старшої школи.
- Забезпечення додаткових занять з 
вивчення японської мови для школярів.
- Заняття з японської мови для всіх 
бажаючих  та надання інформації про різні 
курси з вивчення  мови .

 Стартова підтримка

- Консультація щодо зміни статусу візи. 
- Оформлення медичної страховки і 
реєстрація в урядових структурах.

-Відкриття банківського рахунку.

- Безкоштовна оренда смартфону з 
інтернетом та мобільним зв’язком  
терміном на один рік.

Mедичне    
обслуговування

- Ознайомлення з медичною системою 
Японії.
- Надання інформації про медичні заклади і 
послуги.

Житло, меблі та побутова 
техніка

- Надання  муніципального 
житла терміном на один рік.
(Забезпечення необхідними меблями, 
побутовою технікою тощо)
- Інформація про оренду приватного  
житла та ін.

Українське кафе
для комунікацій та обмінів

- Центр спілкування та обміну 
інформації для евакуйованих з України.
- Налагодження  зв’язків з компаніями, 
які бажають надати підтримку 
евакуйованим.

Допомога у повсякденному 
житті

- Забезпечення предметами 
першої необхідності .

 - Підтримка з працевлаштуванням.
 - Юридична консультація з адвокатом.

Забезпечення інформацією про 
Фонд Nippon Foundation, який 
надає фінансову підтримку:

Витрати на проживання ¥1 млн. на рік на особу     
(виплачується частинами, до ¥ 3 млн. на  рік на 
сім'ю). Витрати на облаштування житла  ¥500 тис. 
на одну родину

Корпорація "AПАМАН", Асоціація адміністративних секретарів Канагави, Асоціація адвокатів Канагави, JICA Йокогама, Японська асоціація імміграційних юристів (JILA) ,
Команда підтримки переміщених осіб в Україні, Фонд "Ніппон", корпорація "Нодзіма", "Хеллоу Ворк Йокогама", корпорація "Мацуура", асоціація міжнародних зв'язків та 
обмінів міста Йокогами (YOKE), готель "Йокогама Сакурагічо Вашингтон", Торгово-промислова палата Йокогами,Міжнародна асоціація "Йокогама".
Yokohama Sakuragicho Washington Hotel,  торгово-промислова палата міста Йокогами, Yokohama YMCA, корпорація Leopalace 21, інші громадяни та компанії міста тощо.

Співпраця,допомога та 
спонсори:

(в алфавітному порядку, 
назви не наводяться)




