
Інформація для осіб, хто втікає від війни в Україні 
 

Європейський фонд допомоги найбільш знедоленим (EPLSAF) 

Що таке підтримка EPLSAF? 

Це допомога продуктами харчування довгострокової дії та засобами гігієни для найбільш 
незабезпечених мешканців.  

Роздача продуктів харчування відбувається 6 разів на рік (у лютому, квітні, червні, серпні, жовтні 
та грудні).  

Роздають продукти довгострокової дії: макарони, гречка, рис, борошно, олія, цукор, консерви 
м'ясні, консерви курячі, консервований овочевий суп (буряк і огірки), консервована квасоля в томатному 
соусі, консервований горошок, вівсяна каша, вівсяна каша швидкого приготування з ягодами, солодкий 
сніданок, підсолоджене згущене молоко, суміш родзинок і горіхів, довговічне молоко тощо.  

Продукти харчування чергують, т. е. під час одного поділу виходить 8-9 одиниць одного продукту, 
а під час іншого поділу – інших продуктів.   

Роздача засобів гігієни здійснюється двічі на рік (у червні та грудні).  
Роздають засоби гігієни: шампунь, мило, зубна паста, зубні щітки та миючий засіб. Засоби гігієни 

не чергують. 
Одна людина = один кошик продуктів і один кошик засобів гігієни (коли вони поділяються). 

Стільки людей у сім’ї, скільки кошиків підтримки на одну сім’ю. 

Куди спрямовані розподіли? 

Розподіл допомоги організовують муніципальні адміністрації та дві неурядові організації: 
благодійний фонд та фонд підтримки «Maisto Bankas» та Литовське товариство Червоного Хреста. 

Підтримка поділяється по всій Литві: https://www.priimk.lt/lt/gyventojams/paramos-dalinimo-
punktu-kontaktai/159  

Про точний час розподілу повідомляє староство або Ви можете знайти цю інформацію на сайтах 
Вашої міської адміністрації та «Maisto Bankas». 

Хто має право на допомогу? 

Іноземці, які виїжджають з України через військові дії Російської Федерації.  
Щоб отримати цю допомогу, Вам не потрібен дозвіл на тимчасове проживання в Литовській 

Республіці.  
Наразі доходи біженців з війни не оцінюються.  

Що мені потрібно зробити, щоб отримати допомогу? 

Для того, щоб отримати допомогу EPLSAF, особа має заповнити заяву в міському відділі 
соціальної підтримки або старостві (заяву заповнюють працівники та її потрібно підписати). Таким 
чином, особа входить до списків бенефіціарів EPLSAF і отримує право на отримання такого ж кошика 
допомоги, що й інші резиденти Литовської Республіки.  

Якщо мене немає у списку бенефіціарів? 

Метою є надання принаймні частини допомоги EPLSAF, яка охоплює людей, які рятуються від війни 
в Україні, за допомогою муніципалітетів, староств, центрів соціальної підтримки та неурядових 
організацій, за домовленістю з постачальниками продуктів харчування та засобів гігієни.  

  
Зверніться по допомогу до свого місцевого староства! 
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