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Welcome to South Kerry

Education Supports
Підтримка освіти
Carol Naughton 0879631935 cnaughton@skdp.net 
Community Group Supports
Підтримка групи спільноти
Éadaoin Moynihan 0871906450 emoynihan@skdp.net
Mary Gallagher 0873416341 mgallagher@skdp.net
Joe McCrohan 0872849165 jmccrohan@skdp.net

Enterprise Supports & Social Enterprise Supports
Корпоративна підтримка та підтримка
соціального підприємництва
Clare O'Shea 0873567874 coshea@skdp.net

Employment Supports & Self Employment Supports
Підтримка зайнятості та самозайнятості
Joanne Griffin 0876152660 jgriffin@skdp.net

Please contact any of our SICAP Officers for further information 
Будь ласка, зв'яжіться з будь-яким з наших співробітників SICAP для отримання додаткової

інформації
 

On behalf of the communities of South Kerry and the Staff of South Kerry Development Partnership CLG I
would like to welcome all of the new residents to South Kerry. South Kerry Development Partnership CLG

promote and assist the development of sustainable, vibrant communities in South Kerry, and aim to
improve the quality of life of people living here through the provision of social and economic

opportunities. SKDP is a local development company which works in partnership with state agencies, the
social partners, local elected members and community and voluntary representatives. 

Від імені громад Південного Керрі та співробітників South Kerry Development Partnership CLG я хотів
би привітати всіх нових мешканців Південного Керрі. Партнерство розвитку Південного Керрі CLG

сприяє розвитку та розвитку стійких, динамічних громад у Південному Керрі та має на меті
покращити якість життя людей, які живуть тут, шляхом надання соціальних та економічних

можливостей. SKDP є місцевою компанією розвитку, яка працює у партнерстві з державними
органами, соціальними партнерами, місцевими виборними членами та представниками громад та

волонтерів.

 
Noel Spillane, CEO



Welcome Party in Cahersiveen
 

Where to find our offices:
Де знайти наші офіси:

 
Cahersiveen: 

West Main Street
V23 P981

 
Kenmare:

21 Henry Street
V93 W1K2

 
Killarney

37A High Street,
V93 NTC0

 
Killorglin:

Library Place 
V93 W35V

 
info@skdp.net

 
 

The Irish Language is the
primary language in some

areas of the county
 

Ірландська мова є основною
мовою в деяких районах

округу
 
 

To welcome all the Ukrainian residents to the area,
ACARD a local community group in Cahersiveen town

organised a party with the help of the Ukrainian
community with funding provided by South Kerry
Development Partnership. Our sincere thanks to

ACARD for hosting the party. People joined the party
from Valentia Island, Ballinskelligs and Waterville too.

The evening was filled with music and songs from both
Ireland & Ukriane, with traditional instruments also

being played. The event was a great success and it is
hoped to have something similar again soon. 

Щоб привітати всіх українців у цьому районі, ACARD місцева громадська
група в місті Кахерсівен організувала вечірку за допомогою української

громади за фінансування Партнерства розвитку Південного Керрі. Щиро
дякуємо ACARD за організацію вечірки. Люди приєдналися до вечірки з

острова Валентія, Баллінскеллігса та Вотервіля. Вечір був насичений
музикою та піснями як з Ірландії, так і з України, а також грали на

традиційних інструментах. Подія пройшла дуже успішно, і ми сподіваємося,
що щось подібне відбудеться знову.

Where in Ireland?
Де в Ірландії? 



Citizen's information: 
Інформація для громадян:

 
The Citizens Information Board is the

statutory body which supports the
provision of information, advice and
advocacy on a broad range of public

and social services.
Громадська інформаційна рада є

статутним органом, який підтримує
надання інформації, консультацій та

адвокації щодо широкого кола
державних та соціальних послуг.

 
Caherciveen CIC

The Library, New Market Street,
Caherciveen, V23 H523
caherciveen@citinfo.ie

 
Killarney CIC

Unit 2, 1 St Floor, Park Court, Beech
Road, Killarney, V93 PY6X

killarney@citinfo.ie
 
 

Kerry has the highest mountain in Ireland,
Carrauntoohill is 1038 metres high 

 
Керрі має найвищу гору в Ірландії,

Carrauntoohill має висоту 1038 метрів

Co. Kerry has a population of
approx. 150,000

Керрі має населення прибл. 
150 000 чол.

 
Two Star Wars films were

filmed in Co. Kerry! 
Два ф�льми «Зорян� в�йни»

були знят� в Ко Керр�!

www.gov.ie/ukraine

For the most up to date information in
relation to the rights and services

available to Ukrainian Refugees from
the Irish Government go to: 

Найновішу інформацію щодо прав та
послуг, які надаються українським

біженцям від уряду Ірландії:
 

www.mygovid.ie
 

MyGovID is a single secure online
identity which makes it easier to
access a range of government

services.
You can use your MyGovID

account to apply for social welfare
services on MyWelfare.ie. You can

also use it to access other
government services online.

 MyGovID — це єдиний
безпечний онлайн-

ідентифікатор, який полегшує
доступ до низки державних

послуг.
Ви можете використовувати свій
обліковий запис MyGovID, щоб

подати заявку на послуги
соціального забезпечення на
MyWelfare.ie. Ви також можете

використовувати його для
доступу до інших державних

служб онлайн.

The Swift Integration App
has lots of information

about settling into life in
Ireland

У додатку Swift Integration
є багато інформації про те,
як влаштуватися в Ірландії

Scan this QR code to access a survey for University
Students, or those interested in higher education,

the information is being gathered to get an
understanding of the needs in the community in

Kerry.

В�дскануйте цей QR-код, щоб отримати
доступ до опитування для студент�в

ун�верситет�в або тих, хто ц�кавиться
вищою осв�тою, �нформац�я збирається,
щоб зрозум�ти потреби громади в Керр�.

Skellig Michael

https://centres.citizensinformation.ie/centre.php?cic=Caherciveen+CIC
https://centres.citizensinformation.ie/centre.php?cic=Killarney+CIC
mailto:killarney@citinfo.ie
https://www.gov.ie/en/service/c87b58-access-mywelfareie/


Health Care:
Охорона здоров'я:

 
 

www.hse.ie/ukraine
 

There is a range of information available from getting
medical and dental care to getting vaccinations in

Ireland.
Існує цілий ряд інформації, доступної від

отримання медичної та стоматологічної допомоги
до вакцинації в Ірландії.

 
 

For information about getting medical care in Ireland: 
Щоб отримати інформацію про отримання

медичної допомоги в Ірландії:
 
 

https://www2.hse.ie/services/healthcare-in-
ireland/getting-healthcare-in-ireland.html

 
 

 

Your guide to pregnancy, baby and
toddler health

Trusted information from experts
Health services and support

 Ваш довідник щодо вагітності,
здоров’я дитини та малюка
Достовірна інформація від

експертів
Медичні послуги та підтримка

www.mychild.ie

 

Qualifications: 
Квал�ф�кац�я:

https://www.qqi.ie/news/qqi-supports-for-
displaced-ukraine-nationals

 
https://www.qqi.ie/sites/default/files/2022

-03/naric-guide-ukraine.pdf
 

This guide will help those arriving from
Ukraine compare their qualifications to

similar awards on the Irish National
Framework of Qualifications, and may
assist them in accessing education and

employment opportunities here in Ireland.
 

Цей пос�бник допоможе тим, хто
прибуває з України, пор�вняти

свою квал�ф�кац�ю з
аналог�чними нагородами в

Ірландськ�й нац�ональн�й систем�
квал�ф�кац�й, а також може

допомогти їм отримати доступ до
осв�ти та можливостей

працевлаштування тут, в Ірланд�ї.Helpdesk for Ukrainian refugees wanting
info on third level 

Довідкова служба для українських
біженців, які хочуть отримати інформацію

на третьому рівні
NSRHelpdesk@mu.ie  

+353 1 4747788

 For training courses:
Для навчальних курсів:

 
 www.fetchcourses.ie 

 

For information about driving in Ireland and
driving licences go to:

Інформацію про водіння в Ірландії та водійські
права можна знайти за адресою:

 
www.ndls.ie 
www.rsa.ie

 
 

https://scanner.topsec.com/?d=257&r=show&u=https%3A%2F%2Fwww2.hse.ie%2Fservices%2Fhealthcare-in-ireland%2Fgetting-healthcare-in-ireland.html&t=d8d2a2adf2fb8f0fa14091175791d97ee6e0c285

