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Фінансова допомога на проживання 

Люди з України отримуватимуть щотижневу фінансову допомогу на проживання від міської ради. Ми 

будемо платити вам цю допомогу кожного місяця з 1го травня. Щоб отримати дану щомісячну фінансову 

допомогу або щоб працювати в Нідерландах, вам необхідно відкрити нідерландський рахунок у банку. 

Ви можете це зробити у Regio Bank (з відділенням у містах Oostburg та IJzendijke), у банку ING Bank (у 

приміщенні поштового відділення у Oostburg, або онлайн у банку Вunq. Вам необхідно надати деталі 

вашого банківського рахунку міській раді, тоді ж, ми зможемо впевнитись, що фінансова допомога для 

вас буде надіслана до вашого банківського рахунку з 1го травня.  

Працевлаштування 

Після того, як ви отримали нідерландський національний страховий номер BSN (Burgerservicenummer) та 

відкрили  рахунок у банку, ви матимете право працювати у Нідерландах та почати шукати роботу у цьому 

регіоні.  У понеділок 11 квітня з 10.00 до 13.00, у вівторок 19 квітня з 10.00 до 13.00, та у понеділок 25го 

квітня з 10.00 до 13.00, члени Werkservicepunt (Центру служби зайнятості/WSP) будуть доступні  протягом 

цього часу у мерії. Ви можете сконтактуватись з ними щодо ваших запитань про роботу у Нідерландах.  

Ринок одягу 

Запрошуємо вас відвідати  ринок одягу 22го квітня, де ви можете вибрати необхідний одяг для вас та 

вашої сім'ї. Ви отримаєте більше інформації про це згодом.  

Обідня громадська зустріч для українців 

У суботу, 16го квітня, з 10.00 до 12.30, ми проведемо ранкову громадську зустріч для всіх українців з 

нашої спільноти. Запрошуємо вам долучитись, щоб зустрітись та познайомитись з іншими українцями, 

нашими волонтерами та іншими залученими людьми. Більше деталей, ви отримаєте згодом цього 

тижня.  

Поліція 

Міста та містечка у Нідерландах мають систему громадської поліції. Наші офіцери поліції взаємодіють 

напряму з усіма мешканцями. Якщо у вас є будь-які проблеми чи питання, пов'язані з безпекою, ви 

можете сконтактуватись з офіцерами поліції через дане посилання: www.politie.nl/mijn-buurt. Імена 

офіцерів поліції нашої громади - Рутхер (Rutger), Вільям (Willem) та Генк (Henk). 

Міська рада Слоса (Sluis) 

Ви знайдете всі види практичної інформації для українців у Нідерландах на нашому вебсайті: 

www.gemeentesluis.nl/oekraine 

Ви можете залишити будь-які запитання для волонтерів, які вам допомагають або для членів вашої 

приймаючою родини. Ви можете також надіслати нам повідомлення у будь-який час на дану електронну 

адресу: oekraine@gemeentesluis.nl 

Міська рада (мерія) Остбурга (Oostburg), за адресою: вулиця Nieuwstraat 22, буде зачинена у такі дні: 

• пятниця, 15 квітня; 

• понеділок, 18 квітня (нідерландський Великдень); 

• середа, 27 квітня (Kingsday, національне свято); 

• четвер 5 травня (Freedom day, національне свято).  
 

Безкоштовна програма для вивчення мови 

‘Слухай та вивчай‘ - це безкоштовна програма з вивчення мови, що допомагає вам вивчити 

нідерландську. Перейдіть за посиланням: https://kleurrijker.nl/luister-en-leer-cd1-en-cd2/ щоб вивчити 

важливі слова та короткі речення нідерландською.  
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