
ТАБІР ДЛЯ БІЖЕНЦІВ  НАУЇНІНКАЙ 

ПОСЛУГИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ 

№ 

п/

п 

СФЕРА 

ЗАСТОСУВАННЯ 

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ЦІЛЬОВА ГРУПА ЧАС 

КОНСУЛЬТАЦІЇ 

КОНТАКТНА 

ОСОБА 

1. Консультація та 

допомога при 

працевлаштуванні 

Оцінка можливостей працевлаштування; консультації з питань 

пошуку роботи, здобуття професії, перепідготовки; посередництво у 

підборі персоналу; допомога в підготовці документів (CV, 

супровідний лист тощо). 

Особи 18+ (повнолітні 

працездатного віку). 

По вівторках 

14:00-16:00 

По четвергах 

9:00-11:00  

Eleonora 

Vaičiūnienė, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 678 23219. 

2. Консультація з 

питань медичної 

допомоги 

Консультація щодо наявності медичних послуг, користування 

системою e-sveikatа ; допомога в постановці на облік до лікарів/взяття 

на облік у медичний заклад; надання іншої інформації, пов'язаної з 

медичною допомогою. 

Особи 18+, сім'ї. По понеділках 

13:00-15:00  

По середах 

10:00-12:00 

Vilma Paškevičienė,  

naujininkai@rppc.lt, 

+370 672 14098. 

3. Консультація з 

юридичних питань 

Пошук установ, що надають юридичні послуги іноземцям та 

передачу контактних даних клієнтам. 

Особи 18+, сім'ї. По вівторках 

14:00-16:00 

По четвергах 

9:00-11:00  

Sandra Šapkienė, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 672 42992. 

4. Консультація для 

підвищення 

кваліфікації/ 

перепідготовки/питан

ня щодо навчання 

Консультації, надання інформації про можливості навчання в Литві 

для іноземців, передача контактних даних навчальних закладів. 

Співпраця з університетами, коледжами та Службою зайнятості для 

забезпечення свіжості та актуальності інформації. 

Особи з середньою/професійно-

технічною освітою, які бажають 

підвищити/перекваліфікуватися, 

продовжити незакінчену 

професійно-технічну освіту, 

бакалаврат або магістратуру та 

подали документи, що 

підтверджують освіту. 

По понеділках 

15:30-17:30  

По середах 

9:00-11:00  

Julija Syricina, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 672 14026. 

5. Консультація з 

питань пошуку житла 

Надання інформації з питань пошуку/оренди житла. При необхідності 

уточнення умов оренди житла, посередництво з власниками. 

Передача відповідної інформації щодо декларування та реєстрації 

місця проживання; допомога в оформленні документів. 

Особи 18+, сім'ї. По вівторках 

15:00-17:00 

По четвергах 

13:00-15:00 

Indrė Kolberkytė, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 672 14051. 

6. Консультація для 

дошкільнят/ 

з питань дошкільної 

освіти 

Консультація при виборі ДНЗ/закладу дошкільної освіти; допомога в 

заповненні та подачі документів, допомога у співпраці з навчальними 

закладами. 

Батьки (усиновлювачі, опікуни), 

які виховують дітей віком 1-7 

років. 

По четвергах 

9:00-12:00 

Teresa Svecevičienė, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 678 23235. 

7.  Консультація з 

питань 

початкової/неповної 

середньої/середньої/пр

офесійно-технічної 

освіти 

Консультація при виборі закладу початкової/неповної 

середньої/середньої/професійної освіти; допомога в заповненні та 

подачі документів; сприяння співпраці з навчальними закладами. 

Батьки (усиновлювачі, опікуни), 

які виховують дітей віком 7-18 

років, особи 18+. 

По вівторках 

9:00-12:00 

Ada Klimienė, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 675 97733. 

  ●  Консультації відбуваються в таборі для біженців Науїнінкай, за адресою вул. A. Ярошявичус, 10Б, Вільнюс або дистанційно. Обов'язковий попередній запис за вказаними 

контактами. 

  ●   Консультації надаються всім іноземцям, незалежно від їх правового статусу: шукачам притулку, отримувачам притулку, нелегальним мігрантам, одержувачам тимчасового захисту 

та переселенцям. 
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