
Що таке допомога на проживання?
Кожен, хто втік із України до 
Нідерландів, має право на отримання 
допомоги. Ви можете використовувати 
ці гроші для покриття найважливіших 
витрат, таких як їжа, одяг та догляд за 
собою. RSD переказує допомогу на 
проживання на ваш банківський 
рахунок.

Коли можна отримати 
допомогу на проживання?
Ми розглянемо вашу заявку протягом 
одного тижня. У цей час ви також 
отримуватимете допомогу на 
проживання. Після цього ви завжди 
будете отримувати допомогу у перший 
тиждень місяця.
Із 1 липня зміняться правила виплати 
допомоги на проживання. Поки що не 
зрозуміло, як це вплине на вас. Ми 
повідомимо вам у відповідний час.

Допомогу якого розміру 
ви отримаєте?
• На одяг та особисті витрати ви 

отримаєте 55 євро на місяць.
• У випадку, якщо ви самі оплачуєте 

свою їжу, їжа не надається 
муніципальною установою або 
сім’єю, що вас приймає? У цьому 
випадку ви отримуватимете 205,00 
євро на особу на місяць.

• Ви живете в приймаючій родині? 
У цьому випадку ви будете 
отримувати щомісячну допомогу на 
оплату житла у розмірі 215 євро на 
дорослого та 55 євро на дитину у віці 
до 17 років.

• Діти віком від 18 років та старше 
отримують власну допомогу на 
проживання.

Ми раді вашому благополучному прибуттю до нашого регіону. 
Сьогодні ви познайомилися зі співробітником регіональної 
соціальної служби регіону (Regionale Sociale Dienst; RSD). 
Ви також подали заявку на отримання допомоги на проживання. 
У цій брошурі пояснюється, що таке допомога на проживання, 
а також які кроки ви можете зробити.

Ваша заявка на 
допомогу на 
проживання



Як проінформувати про 
зміни вашої ситуації?
Ваша ситуація може змінитися. У 
цьому випадку ми відповідно змінимо 
розмір вашої допомоги на проживання. 
Важливо, щоб ви повідомляли про такі 
зміни:
• Ви переїжджаєте до іншої 

муніципальної приймаючої установи 
або до іншої приймаючої сім’ї.

• Ви переїжджаєте до іншого 
муніципалітету.

• Змінюється склад вашої сім’ї.
• Ви починаєте чи припиняєте 

працювати.

Ця брошура містить бланк для 
внесення змін. Ви можете 
використовувати цей бланк, щоб 
повідомити нам про будь-які зміни. Ви 
можете надіслати заповнений бланк 
на адресу oekraine@rsdkrh.nl. Зверніть 
увагу, що ця адреса електронної пошти 
не містить дієрезис над літерою «i».

Коли ви отримаєте сповіщення про 
свій запит поштою, ми додамо бланк 
для внесення змін. Цей бланк також 
можна отримати у приймальних та у 
нашому офісі (Het Rond 6e, Zeist).

Чи можу я працювати 
в Нідерландах?
Так, з квітня біженцям з України 
дозволяється працювати в 
Нідерландах. Роботодавець більше не 
повинен звертатися за спеціальним 
дозволом на роботу. Докладніше про 
роботу для біженців можна прочитати 
на сайті уряду Нідерландів 
(Rijksoverheid); www.refugeehelp.nl

Я шукаю роботу. Чи можуть 
мені в цьому допомогти?
Так, ви можете звернутися до «Midden-
Utrecht Werkt Door» - організації, яка 
допомагає знайти роботу. 
Консультанти надають інформацію та 
поради щодо надійних організацій, які 
можуть допомогти вам знайти роботу. 
Більш детальна інформація 
представлена на сайті  
www.middenutrechtwerktdoor.nl

• Надішліть електронний лист на 
адресу work@muwd.nl 

• Або зателефонуйте за номером:  
+31 6 11 14 90 80.

У вас є питання?
На нашому сайті ви знайдете відповіді на низку частих 
питань. Якщо вашого питання немає в списку і ваша 
приймаюча сім’я або координатор не можуть вам 
допомогти, ви можете зателефонувати нам за 
номером +31 30 - 692 95 00. Ми працюємо з понеділка 
по п’ятницю з 08:00 до 17:00.


