
WELCOME CONNECT
Welcome.US та її партнери запустили Welcome Connect, першу 
в своєму роді платформу, призначену допомогти американцям і 
українцям, котрі шукають притулку, зустрітися віртуально й почати 
спільну спонсорську подорож. 
Welcome Connect надає безпечний і доступний спосіб для потенційних спонсорів і українців, котрі шукають 
притулку, встановити зв’язок, почати розмову і взаємно домовитися про спонсорство. Ця розв’язка призначена для 
задоволення нагальних потреб у спонсорстві для переміщених українців, і може бути адаптована для майбутньої 
роботи, пов’язаної з приватним спонсорством для інших груп біженців..  

Платформа Welcome Connect включає:

Як це працює:
Як потенційним спонсорам, так і переміщеним українцям буде запропоновано 
зареєструватися на платформі Welcome Connect, пройти тренінг щодо програми  
Єднання заради України і спонсорства та створити профіль.

Вибір бенефіціара. 
Українські бенефіціари 
відіграватимуть провідну 
роль у визначенні найбільш 
важливих для них критеріїв 
спонсора. Українські 
користувачі зроблять 
перший крок, щоб почати 
розмову з потенційними 
спонсорами.. 

Тренінг охоплює обов’язки 
спонсора, чого очікувати, 
як знайти спонсора або 
українця, який шукає 
притулку, посилання 
на ресурси про те, як 
заповнити заяву на в’їзд 
і перебування у США по 
«гуманітарному коридору», 
і рекомендації щодо того, 
як залишатися в безпеці 
протягом усього процесу.

Користувачі створять 
профіль, що містить 
інформацію про їхню 
сім’ю, зацікавлення та інші 
вподобання. Спонсори 
можуть описати свою 
спільноту та здатність 
допомогти. Переміщені 
українці можуть поділитися 
інформацією про свою сім’ю 
та конкретні потреби, які у 
них можуть бути.

Спонсори будуть повідомлені, 
як тільки українець(-ка) 
надішле їм повідомлення, 
і обидві сторони зможуть 
почати взаємне пряме 
спілкування. Якщо обидві 
сторони погодяться, що 
вони підходять одна одній, 
будь-який користувач може 
«підтвердити» встановлення 
зв’язку, фактично виключивши 
себе з пулу людей, які бажають 
встановити зв’язок. Якщо в 
розмові з’ясується, що вони не 
підходять один одному, будь-
який із користувачів може 
відмовитися від встановленого 
зв’язку і перейти до нової 
розмови з іншим користувачем..

Після підтвердження 
спонсорського зв’язку, 
спонсори та українці 
можуть працювати разом 
поза платформою, щоб 
подати заявку на в’їзд та 
перебування в США по 
«гуманітарному коридору» 
в рамках програми 
федерального уряду 
«Єднання заради України».

Підтримка спонсорів.  
Спонсори, особливо спонсори-
початківці, потребують підтримки, 
щоб досягти успіху й отримати 
позитивне переживання. Welcome 
Connect надасть спонсорам доступ 
до ресурсів, включаючи рекомендації 
щодо спільного (групового) 
спонсорства та організацій, які можуть 
допомогти їм протягом усього процесу.

Безпека та 
конфіденційність 
даних. Платформа має 
розширені функції безпеки 
для забезпечення захисту 
персональної інформації, яка 
ідентифікує особу. Крім того, 
ніяка контактна інформація не 
буде передаватися стороннім 
особам без взаємної згоди.  


