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Стікер IND
Для прийому українських біженців ми працюємо за правилами Європейської Директиви про
тимчасовий захист України. Ця директива надає право, серед іншого, на догляд за дітьми,
медичне обслуговування та освіту для неповнолітніх дітей в Нідерландах. Це також дає
можливість працювати в Нідерландах. Якщо ви підпадаєте під цю директиву, ви повинні
отримати стікер-наліпку від IND (служби імміграції та натуралізації).
Ви підпадаєте під дію директиви, якщо:
– Ви громадянин України та виїхали з України після 26 листопада 2021 року
- Ви маєте українське громадянство і ви виїхали з України до 27 листопада 2021 року та
проживаєте в Нідерландах протягом тривалого періоду часу, тому що ви мали дозвіл на
проживання або подали заяву на притулок. Ви повинні бути в змозі довести, що ви були
в Нідерландах до 27 листопада 2021 року, а не в іншій країні ЄС.
Якщо у вас не українське громадянство, а прописка в Україні. Тоді застосовуються такі правила:
-

Якщо ви мали дозвіл на постійне проживання 23 лютого 2022 року, ви підпадаєте під
директиву.
Якщо ви були визнані біженцем в Україні 23 лютого 2022 року, ви потрапляєте під дію
директиви.
Якщо ви мали дійсний тимчасовий дозвіл на проживання в Україні (для роботи чи
навчання) станом на 23 лютого 2022 року, на вас поширюється дія директиви, якщо ви
були зареєстровані в нідерландському муніципалітеті до 19 липня 2022 року. Якщо це
не так, на вас не поширюється дія директиви, і ви не маєте права на прийом і надання
послуг у Нідерландах.

Ви отримали наліпку від IND? Потім ви підписали документ. З цим підписом розпочато
процедуру надання притулку в Нідерландах. Це означає, що ви НЕ можете переїхати в іншу
європейську країну на даний момент. Ви МОЖЕТЕ подорожувати Європою зі своїм паспортом і
наліпкою.
Якщо у вас ще немає наліпки, радимо її отримати. Таким чином ви продовжуєте вимагати прав,
які підпадають під дію директиви. У майбуньому ви зможете записатись онлайн на зустріч у
відділенні IND, але через технічні проблеми записатися зараз тимчасово неможливо. Тому
регулярно перевіряйте веб-сайт regfugeehelp.nl, щоб отримати найновішу інформацію про
запис на прийом.
Кошти на проживання
Зверніть увагу: українські біженці мають право на прожитковий мінімум у розмірі 260 євро на
місяць. Якщо ви працюєте, ви більше не маєте права на цю допомогу. Але будь-які неповнолітні
діти все одно отримуватимуть допомогу на проживання.
Ви повинні повідомити муніципалітет, якщо ви знайшли роботу. Це можна зробити за
допомогою електронної адреси oekraine@gemeentesluis.nl
Якщо виявиться, що ви помилково отримали надто велику допомогу, ви повинні її повернути.

Житло
Усі наші локації наразі заповнені. Якщо родина, друзі чи знайомі хочуть поїхати сюди, ми не
можемо запропонувати їм житло на даний момент.
Ми сподіваємося, що найближчим часом зможемо надати вам більше інформації про можливі
нові місця прийому.
Освіта
Освіта для неповнолітніх (до 18 років) є обов'язковою в Нідерландах. Ми пропонуємо
початкову освіту для дітей від 4 до 12 років. Це 3 дні на тиждень в Остбурзі та 2 дні на тиждень
у школі в місті, де ви живете. Коли діти ходять до школи до Остбургу, ми надаємо транспорт з
інших міст.
Діти віком від 12 до 18 років ходять до школи в Terneuzen. Вони їздять до школи громадським
транспортом. Найдешевший спосіб подорожувати – це особиста чіп-карта OV. Ви можете
замовити це на OV-chipkaart - Persoonlijke OV-chipkaart aanvragen Отримавши цю картку,
перейдіть на сторінку транспортних квитків Vervoerbewijzen Zeeland (connexxion.nl) Тут ви
можете оформити підписку Zeeland Voordeel. У цьому випадку, ви ніколи не сплачуєте більше
ніж 130 євро на місяць на проїзд. Ця пільга поширюється не тільки на студентів, а й на
дорослих.
Діти віком 2-4 років можуть претендувати на дошкільну освіту для ознайомлення з
голландською мовою. Якщо ви хочете скористатися цим, зв’яжіться з муніципалітетом за
адресою oekraine@gemeentesluis.nl
Запрошення до церкви Schoondijke
У неділю, 11 вересня, церква в Schoondijke матиме першу церковну службу після літніх канікул.
Усі українські мешканці нашого муніципалітету запрошуються відвідати службу, а потім разом
поїсти та познайомитися з різними мешканцями міста Schoondijke. Початок церковної служби о
10 годині ранку. О 12.00 буде спільна трапеза. Ви можете зареєструватися на трапезу через
j.geertse@planet.nl
Уроки голландської
Уроки голландської майже закінчилися. Кількість учасників занять значно зменшилася. Це є
причиною для муніципалітету не продовжувати уроки у такому форматі. Більше новин про це
буде згодом.
Подорожі
Як український біженець ви можете вільно подорожувати як забажаєте. Однак, якщо ви
збираєтеся у подорож довшу, ніж на два тижні, ми просимо вас повідомити про це
муніципалітет через oekraine@gemeentesluis.nl.
Медична страховка
У інформаційному бюлетені №6 ми вказали, що ви можете подати запит на
скасування/відшкодування заборгованих або понесених витрат на медичне страхування CZ.
Дехто з вас подав запит. На жаль, CZ вказав, що медичну страховку до 1 серпня потрібно

сплатити. Отже, якщо ви отримуєте рахунок-фактуру або листнагадування від CZ, ви повинні сплатити це.
Витрати на охорону здоров'я
Згідно з новими угодами від 1 серпня, всі українські біженці застраховані від витрат на медичне
обслуговування. Стоматологічні витрати відшкодовуються лише частково до максимальної суми
в €250. Відшкодовуються не всі види лікування або процедур.
Страйк автобусів
У вівторок, 6 вересня, відбудеться страйк громадського транспорту. У всій Зеландії громадський
транспорт, такий як автобуси - не працюватимуть через страйк працівників. На 16 вересня
також оголошено страйк. Завжди перевіряйте www.9292.nl , щоб отримати найновішу
інформацію про подорожі.
Через страйк громадського транспорту, у вівторок, 6 вересня, уроків голландської мови не
буде!

