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Резюме 

Claire Cullens, 
генеральний директор

Norfolk Community
Foundation

Норфолк має усталену
репутацію місцевості,
яка приймає біженців,
що тікають від
конфлікту. 

Однак підтримка мігрантів з України
поставила перед нами унікальний
набір викликів. По-перше, нам
потрібна була відповідь, яка могла б
підтримувати велику кількість
людей, які прибувають за короткий
проміжок часу. Крім того, українці
прибували до багатьох міст і сіл
Норфолку, а не лише до наших
ключових центрів, де традиційна
підтримка була більш усталеною. 

Об’єднавши Ідеї 

У Norfolk Community Foundation
нашим завданням було працювати
швидко та в партнерстві, щоб
допомогти людям швидше
облаштуватися та інтегруватися. Ми
знали, що реагування на кризу має
бути миттєвим і розвиватися в міру
зміни ситуації. 

Коли ми об’єдналися, щоб
розробити наші плани, було кілька
певних фактів, які впливали на наші
дії. 

Що ми знали? 

Ми знали, що буде важливо
спілкуватися з українцями напряму,
щоб почути їхні конкретні проблеми,
а не здогадуватись про них. 

Ми знали, що ключові благодійні
організації з багатим досвідом
підтримки мігрантів відіграватимуть
вирішальну роль, і їм буде потрібна
підтримка, щоб уможливити свою
діяльність. Нарешті, як уже
продемонструвала програма
«Дoмівки для України», багато
людей у наших громадах прийняли
рішення надати прибулим українцям
найтепліший прийом - тому нам
потрібна була ідея, яка б
підтримувала це бажання та
енергію. 

Спільна відповідь 

У будь-якій програмі швидкого
реагування важливо, щоб ми
приєдналися до великої роботи, яку
проводять наші місцеві організації.
Цей звіт висвітлює деякі історії нашої
підтримки України, і як завжди, ми
раді продовжити цю розмову з вами.
Дякуємо за інтерес до цієї подорожі.

Наша робота стала можливою
завдяки тому, що люди об’єдналися,
щоб допомогти Норфолку сяяти
яскравіше.



            Мені тут подобаються
люди. Вони життєрадісні і
завжди готові прийти на
допомогу

- Тамара

Приєднання до спільнот 

Участь у спільноті

Юлія, одна з перших, хто прибув з
України до Норфолку, приєдналася
до нашої команди, щоб допомогти
нам знайти та зрозуміти мінливі
потреби тих, хто тут поселяється. Для
цього Юлія вела групу у Facebook
українською мовою, яка містила
важливу місцеву інформацію,
наприклад, як знайти стоматолога
чи користуватися публічним
транспортом. Сотні людей
приєдналися до групи, ділячись
інформацією серед друзів і родини.
Це створило віртуальну спільноту,
що особливо важливо в окрузі з
проблемами сільської місцевості. 

Ми надзвичайно вдячні Юлії за
допомогу, яку вона надала, а також
Chadwicks за підтримку Юлії у
співпраці з нами. 

Yuliia Vasylenko

           Завдяки групі я нарешті
зрозуміла подальші кроки для
зміни водійських прав – раніше
це виглядало так складно!  

- користувачка групи Facebook

Через рік після вторгнення в Україну
майже 1500 людей зробили Норфолк
своїм домом. 

Підтримка
України у
фонді
Норфолку

26
Профінансовано 

£75k+
Загалом нараховано 

38 донорських
внесків 

проектів



Історія однієї з наших пожертв

Початкова академія 
Morley CofE 
надихнула нас 
своїми зусиллями 
зі збору коштів. У 
рамках ініціативи 
«Випадкові прояви доброти» учні
6 класу вирішили скористатися
шкільною вечіркою Platinum
Jubilee Street, провівши ряд
заходів. Після заходу учні
вирішили всі зібрані кошти
пожертвувати нашому фонду.

(c) Ella WilkinsonЯк збирали кошти?

Фінансування стало можливим
завдяки об’єднанню людей,
підприємств і громад.
Наприклад, команда
співробітників Aviva вирішила
пожертвувати плату за
паркування автомобіля на своїй
території, збільшивши наш фонд
на 30 000 фунтів стерлінгів. 

Вивчення та вдосконалення
англійської мови як у офіційному,
так і в неформальному
середовищі. Наприклад, The
Gateway Church запропонувала
простір для кави, тістечок і
спілкування. 
Можливості для молоді брати
участь у громадській діяльності.
Norfolk Hoopstars Basketball надав
безкоштовні місця для українських
дітей. 
Забезпечення місцевого
транспорту, щоб допомогти
українцям мати легший доступ до
групових зустрічей, покупок та
роботи.
Забезпечення предметами першої
необхідності, включно з зимовими
речами, для тих, хто покинув свої
домівки лише з тим, що міг взяти з
собою. 

Чого досягло наше
фінансування? 

Ми прагнули переконатися, що
організації з великим досвідом і
охопленням мають ресурси, щоб
реагувати на те, що відбувається.
Фінансування було зосереджено на
ключових сферах підтримки, таких як: 



Наша мережа Nourishing Norfolk
була важливою допомогою для
багатьох українських біженців,
надаючи безкоштовні або дешеві
продукти харчування та поради для
подальшої підтримки. 

The Feed, частина мережі Nourishing
Norfolk, об’єднала понад 50
українських домогосподарств. Двоє
з них стали волонтерами проекту,
щоб покращити свою англійську та
отримати нові навички. 

Подорож Олени 

Олена втекла від війни в Україні та
оселилася в Норфолку з сином у
травні 2022 року. Олена регулярно
робила покупки в The Feed, і коли
з’явилася можливість стати
волонтером, Олена скористалася
нею. Волонтерство в The Feed дає
Олені час відволіктися від турбот
про рідну країну та сім’ю, яка все ще
там живе, покращуючи своє
психічне благополуччя. Це також
дало можливість Олені покращити
знання англійської мови. 

Підтримка групи спеціалістів 

Однією з ключових організацій,
яку ми підтримали, є Norfolk
Polonia CIC. Вони надають
ефективну практичну допомогу
українським біженцям,
допомагаючи з
працевлаштуванням, доступом
до фінансової підтримки,
уроками англійської мови та
забезпечуючи елементами
першої необхідності. 

Norfolk Polonia підтримує
українців, які перебувають на
наступному етапі своєї подорожі,
дбаючи про те, щоб вони мали
необхідні речі у своїх нових
домівках. 

Участь у
інших
програмах

Norfolk Polonia CIC

Nourishing Norfolk це мережа
продуктових магазинів, створена
спільно з громадськими групами в
окрузі. Вони пропонують людям,
які борються зі зростанням
вартості життя робити покупки за
бюджетом і отримати доступ до
підтримки, необхідної для
процвітання. 



Багато українців стикаються з
проблемами, з якими стикаються
громади в Норфолку. Проте вони
мають додаткові труднощі з
доланням мовних і культурних
бар’єрів. 

Житло

Оскільки 6-місячна програма «Дім
для українців» підійшла до кінця,
українські біженці зіштовхнулися з
проблемами в пошуку
альтернативного житла. Соціальне
житло чекати довго, а приватна
оренда дорога. 

Поточні
виклики 

Norfolk Polonia CIC

Сільська ізоляція

Багато українських біженців
оселилися в селах Норфолка, де
транспорт часто важкодоступний. 

Англійська мова

Вивчення англійської мови як
додаткової дозволить українцям
краще орієнтуватися у житті
Великобританії. Однак пошук
доступних і надійних курсів
англійської є надзвичайною
перешкодою. 

www.norfolkfoundation.com
01603 623958
Shinebrighter@norfolkfoundation.com
5th Floor St James Mill, Whitefriars, Norwich, NR3 1TN

Дізнайтеся більше або зв'яжіться

Зареєстрований номер благодійної організації 1110817
Реєстраційний номер компанії 05234236

Ми прагнемо підтримувати
громади, які були змушені
залишити свої країни, за
допомогою нашого
перейменованого фонду
«Ласкаво просимо до
Норфолку». 

Минулого року ми
продемонстрували силу
колективних дій у зміні життя, і
зараз не час зупинятися. 

Допоможіть нам зробити
більше.

Дивлячись
у майбутнє 


