
Інформація про допомогу на проживання для українських біженців
Біженці з України, які мешкають у Нідерландах, можуть мати право на отримання допомоги на 
проживання. Це фінансова допомога, яку ви можете використовувати для оплати ваших щоденних 
потреб, таких як харчування (в приватному житлі) та одяг. Читайте тут, чи маєте ви право на 
допомогу на життя та як подати заяву на її отримання. 

Яким умовам я маю відповідати для отримання допомоги на проживання? 

 Ви приїхали до церкви як біженець із України. 

 Ви проживатимете в муніципальному притулку (готелі) або в приватному притулку 
(наприклад, у приймаючій сім'ї). 

 Ви зареєстровані у системі базової реєстрації осіб (BRP). 

 У вас є рахунок у голландському банку.  

 У вас немає (поки що) доходу від роботи, що перевищує допомогу на життя. 

Як подати заяву на отримання допомоги на проживання? 
Ви можете подати заяву на отримання допомоги на проживання, заповнивши та подавши форму 
заяви. Ви можете отримати цей бланк у пунктах розміщення сховищ або завантажити його з веб-
сайту муніципалітету www.noardeast-fryslan.nl. 

Яку суму допомоги на проживання одержують біженці з України? 
Нижче наведено суми, на які ви маєте право. Суми вказані на одну особу на місяць. 

Якщо ви мешкаєте в муніципальному притулку: 

 їжа та напої: € 205. Якщо їжа та напої включені у проживання, ви не маєте права на цю 
суму. 

 особисті витрати: € 55 

Якщо ви проживаєте в приватному притулку (наприклад, у приймаючій сім'ї ): 

 їжа та напої: € 205 

 особисті витрати: € 55 

 допомога на житло для дорослого: € 215 

 допомога на житло для дитини до 18 років: € 55 

Ваша ситуація змінюється? 
Наприклад, ви переїжджаєте до іншого муніципалітету, починаєте працювати чи залишаєте 
Нідерланди? Якщо це так, будь ласка, повідомте нас про це якнайшвидше. Це вплине на розмір 
вашої допомоги на проживання. 

Повідомити про зміни можна електронною поштою info@noardeast-fryslan.nl. Завжди вказуйте своє 
ім'я та дату народження або громадянський номер. Чи працюватимете ви, чи отримуєте інший 
дохід? Будь ласка, надішліть підтвердження цього доходу, наприклад, довідку про зарплату від 
вашого роботодавця. 

Коли я отримаю свою допомогу на життя?  
Як тільки муніципалітет визначить, що ви маєте право на допомогу, ви отримаєте перший внесок. 
Потім він виплачуватиметься 1-го числа місяця. 

Чи отримують приймаючі сім'ї компенсацію за прийом біженців з України? 
Ні, приймаючі сім'ї не отримують компенсації від уряду. Ви самі вирішуєте, чи використовувати 

допомогу на проживання для участі у витратах сім'ї, що вас приймає, але це не є обов'язковим. 



Запитання? 
Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до Центру роботи з клієнтами з понеділка по четвер з 
8:30 до 16:30 та в п'ятницю з 8:30 до 12:00. Наш номер телефону – (0519) 29 88 88 (варіант 1). Ви 
також можете написати нам електронною поштою kccsociaaldomein@noardeast-fryslan.nl

Загляньте також на веб-сайт www.refugeehelp.com. Тут ви знайдете актуальну інформацію (також 
українською та російською мовами) про освіту, охорону здоров'я, житло тощо. 


