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Шановний читачу! 
 
Представляємо вашій увазі інструкцію щодо приватних притулків муніципалітету 
Дордрехт. В цьому документі міститься інформація, що адресується: 

o Переміщеним особам з України, які проживають у вказаному приватному 
притулку  

o Мешканцям муніципалітету Дордрехт, які прийняли у своїх домівках переміщених 
осіб з України 

 
Цим документом до вашого відома доводиться інформація, що є максимально 
актуальною на момент, коли переміщена особа з України проживає в приймальній сім’ї. 
Оскільки в кожному муніципалітеті може скластися різна ситуація, ця інструкція 
призначена для переміщених осіб та приймальних сімей, що мешкають на території 
муніципалітету Дордрехт.  
 
В розділі 1 ви можете ознайомитися з основними кроками, які повинні бути здійснені в 
тому разі, коли переміщена особа потрапляє до притулку. Розділ другий присвячений 
додатковим крокам, які можуть бути здійснені після основних кроків, що описані в 
розділі 1. У розділі 3 ви можете ознайомитися з актуальною інформацією щодо 
перебування на території муніципалітету Дордрехт. Нарешті, в розділі 4 ви можете 
ознайомитися з переліком сторін, які залучені до приймання переміщених осіб з України 
на території муніципалітету Дордрехт.  
 
З повагою, 
Проєктна група по роботі з громадянами України в муніципалітеті Дордрехт  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконав: Їнте Війсма  
Дата: 7 грудня 2022 року 
Місце: м. Дордрехт  
Контактні дані: jn.wijnsma@dordrecht.nl – 06 38912647 

mailto:jn.wijnsma@dordrecht.nl
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Розділ 1. План основних кроків 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Переміщену особу розміщує в себе мешканець м. Дордрехт  
2. Переміщеній особі або приймальній сім'ї видається примірник інструкції 

 
3. Переміщена особа подає заяву на реєстрацію в ЄДГ (обов'язково) 

 
Муніципалітети вносять персональні дані громадян (резидентів) до ЄДГ. ЄДГ є 
скороченням від «Єдиний реєстр громадян», в якому містяться персональні дані жителів 
Нідерландів1. Оскільки усі переміщені особи з України отримують в Нідерландах статус 
тимчасового прихистку, всі муніципалітети хочуть, щоб вони були також зареєстровані й 
в ЄРГ.  
 
Для реєстрації в ЄДГ муніципалітету знадобиться ваш закордонний паспорт громадянина 
України. У вас його немає? Тоді ми попросимо вас надати довідку, видану Посольством 
України в м. Гаага. 
 
За наявності достатньої кількості заявок муніципалітет організовує автобусну поїздку до 
Посольства для отримання довідки. Бажаєте скористатися такою можливістю? Тоді 
подайте заявку до органів муніципалітету Дордрехт, надіславши електронного листа на 
адресу: oekraine@dordrecht.nl.  

 
Якщо ви їхатимете до Посольства за довідкою, то для цього потрібно записатися 
заздалегідь. Заповніть для цього онлайн-форму Посольства2. Також для оформлення 
довідки потрібне фото розміром як на паспорт. Замовити його можна за наш рахунок. 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp  
2 https://nl-ukraine.nalog.nl/nl-ukr-cert/  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/gegevens-basisadministratie-personen
mailto:oekraine@dordrecht.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp
https://nl-ukraine.nalog.nl/nl-ukr-cert/
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Бажаєте скористатися такою можливістю? Тоді подайте заявку до органів муніципалітету 
Дордрехт, надіславши електронного листа на адресу: oekraine@dordrecht.nl. 
 
У вас є закордонний паспорт громадянина України? Або ж довідка, видана Посольством? 
У середу вранці з 09:00 до 12:00 в Crownpoint працює відділ у цивільних справах, який 
здійснює приймання з питань реєстрації переміщених осіб з України. Для цього 
записуватися на приймання не потрібно. 
 

4. Переміщена особа отримує номер BSN  
 

Протягом 2-4 тижнів переміщена особа отримає документальне підтвердження 
реєстрації в єдиному реєстрі громадян муніципалітету. Далі вона отримає так званий 
службовий номер громадянина (номер BSN). Якщо у вас буде службовий номер 
громадянина та банківський рахунок, тоді ви зможете також працювати на території 
Нідерландів3. Порядок дій описаний нижче. 

 
5. Переміщена особа подає заяву на відкриття банківського рахунку4 

 
Щоб отримувати від держави Нідерланди грошову допомогу на проживання, ви повинні 
відкрити рахунок в нідерландському банку. Також ви можете використовувати цей 
банківський рахунок для розрахунку в магазинах. А коли влаштуєтеся на роботу, ще й 
отримувати заробітну плату. 
 
Щоб відкрити рахунок в нідерландському банку, ви повинні: 

o зареєструватися в органах муніципалітету 
o мати службовий номер громадянина (номер BSN). 
o або дійсний біометричний паспорт 
o або внутрішній паспорт/паспорт в кириличному форматі в поєднанні з виданою 

Посольством довідкою, що підтверджує вашу особу 
o або посвідку на постійне проживання на території України, чинну на момент 

початку війни 24 лютого 2022 року, в поєднанні з паспортом громадянина країни 
походження.  

 
Обираючи банк, звертайте увагу на низку моментів. Банки встановлюють різні комісії та 
тарифи за користування банківським рахунком. Не всі банки вимагають один й той самий 
тип документа, що посвідчує особу. Час між поданням заяви на відкриття банківського 
рахунку та моментом, коли можна почати користуватися ним, залежить від конкретного 
банку. Тому рекомендуємо також обирати банк, який відповідає можливостям, 
доступним для конкретної переміщеної особи. Приклади банків, що діють на території 
Нідерландів: Bunq, ABNAMRO, Rabobank, SNS та ING.  
 

6. Переміщена особа подає заяву на призначення грошової допомоги на 
проживання 
 

 
3 https://dordtvooroekraine.nl/welcome/inschrijven/  
4 https://dordtvooroekraine.nl/welcome/bankrekening/  

mailto:oekraine@dordrecht.nl
https://dordtvooroekraine.nl/welcome/inschrijven/
https://dordtvooroekraine.nl/welcome/bankrekening/
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Якщо переміщеній особі призначено грошову допомогу на проживання, то кошти вона 
отримуватиме від муніципалітету. Переміщена особа може витрачати їх на власний 
розсуд. Розмір грошової допомоги на проживання в різних ситуаціях може бути різним. 
 
Заяви на отримання грошової допомоги на проживання приймаються щосереди з 09:00 
до 12:00 в міській канцелярії муніципалітету Дордрехт. Для подання заяви переміщена 
особа може звернутися за адресою: переговорна кімната № 1, міська канцелярія 
(Spuiboulevard 300). Відмічатися на стійці реєстрації особі не потрібно. 
 
Першу заяву на призначення грошової допомоги на проживання обов'язково необхідно 
подавати через робочу групу з призначення грошової допомоги на проживання. Лише у 
виняткових випадках заява може бути опрацьована на стійці реєстрації одного з 
муніципалітетів або на базі відділу соціального захисту Дрехтстедена. Після призначення 
грошової допомоги на проживання кожна переміщена особа отримує від відділу 
соціального захисту Дрехтстедена листа з підтвердженням такого призначення. Це також 
передбачає зобов'язання повідомляти про влаштування на роботу або виїзд з 
приймального об'єкта (див. пункти 3.3 та 3.4). 
 
З усіма питаннями щодо порядку призначення грошової допомоги на проживання, 
строків виплат, припинення чи продовження виплати призначеної грошової допомоги на 
проживання можна звернутися до робочої групи з призначення грошової допомоги на 
проживання.  
 
Для отримання можливості подати заяву на призначення грошової допомоги на 
проживання потрібно наступне5: 

o біометричний паспорт громадянина України або посвідка на постійне 
проживання, чинна на момент початку війни 24 лютого 2022 року,  

o запис про реєстрацію в єдиному реєстрі громадян (ЄРГ) м. Дордрехт та, 
відповідно, номер BSN 

o IBAN-номер дійсного банківського рахунку. На нього надходитиме грошова 
допомога на проживання.  

 
Увага: заява може бути розглянута лише за особистої присутності заявника. Особиста 
присутність дітей не обов'язкова. 
 
Якщо ви здійснили перелічені вище кроки, важливо, щоб ви особисто з'явилися для 
подання заяви на призначення грошової допомоги на проживання. Якщо реєстрації в 
ЄРГ, номера BSN або номера рахунку у вас (ще) немає, заяву на призначення грошової 
допомоги на проживання подати неможливо.  
 
 
 
 
 
 
 

 
5 https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/leefgeld  

https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/leefgeld
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Розділ 2. Додаткові кроки 
Для покращення умов життя переміщеної особи в період її перебування на території 
Нідерландів передбачені різноманітні додаткові кроки, які можуть з цією метою бути 
здійснені. Одні з них призначені для вас особисто або вашої родини, а інші спрямовані 
також і на інтеграцію з муніципалітетом Дордрехт. Див. на схемі нижче, коли у вас є 
право на додаткові кроки в основному процесі та на які саме. 
 

 

2.1 Робота6 
Ви як переміщена особа маєте право працювати на території Нідерландів. Для цього 
потрібно зареєструватися в органах муніципалітету. Протягом 2-4 тижнів після реєстрації 
ви отримаєте номер BSN. З номер BSN ви можете почати шукати роботу. Якщо у вас є 
номер BSN, ви можете подати заяву на відкриття банківського рахунку. Для влаштування 
на роботу потрібен рахунок в нідерландському банку. 
 
Поки ви чекатимете на свій рахунок в нідерландському банку, ви матимете право на 
отримання консультацій від організації «Kickstart Drechtsteden» на тему роботи. 
«Kickstart» – це організація, яка допомагає переміщеним особам з України з пошуком 
роботи в Нідерландах. У такому разі ви повинні бути в змозі надати докази того, що ви 
подали заяву на відкриття банківського рахунку. Крім того, з 1 листопада 2022 року для 
біженця з України, що має оплачувану роботу, обов'язковою є наявність наліпки або 
документа типу «О», виданого Службою з питань імміграції та натуралізації 
Нідерландів.   
 
У вас є номер BSN, заява на відкриття рахунку в нідерландському банку та наліпка 
Служби з питань імміграції та натуралізації або документ типу «O»? Тоді ви можете 
записатися на зустріч для проведення розмови в організації «Kickstart». Щовівторка, 

 
6 https://dordtvooroekraine.nl/welcome/werken/  

https://dordtvooroekraine.nl/welcome/werken/
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щосереди та щочетверга з 09:00 до 12:00 в організації «Baanbraking Drechtsteden» за 
адресою: Spuiboulevard 298, проводиться година відкритих консультацій. 
 
Якщо переміщена особа влаштовується на роботу, то їй припиняють виплачувати 
грошову допомогу на проживання. Якщо така переміщена особа є членом родини, то 
згідно з нормою, що набуває чинність з 1 лютого 2023 року, виплата грошової допомоги 
на проживання припиняється також і для всієї родини. Ця переміщена особа повинна 
повідомити про своє працевлаштування робочій групі з призначення грошової допомоги 
на проживання або через вебсайт відділу соціального захисту Дрехтстедена. Про це 
йдеться також і в листі про призначення грошової допомоги на проживання.  
 

2.2 Дозвілля  
Муніципалітет Дордрехт вважає важливим залучення переміщених осіб з України до 
життя міста. Це означає, що переміщені особи також можуть брати участь в 
розважальних заходах та подіях, що проводяться на території муніципалітету. На них 
поширюються ті самі правила, що й на мешканців м. Дордрехт. Тому, якщо про це прямо 
не вказано, твердження про існування послаблень для переміщених осіб дійсності не 
відповідає. Великий внесок у дозвілля переміщених осіб з України робить організація 
«Dordt Voor Oekraine». Вони організовують заходи, до участі в яких допускаються й 
мешканці приватних притулків.  
 
Також в організації «Dordt voor Ukraine» є канал в Telegram, де вона публікує оголошення 
про розважальні заходи для переміщених осіб, причому як з муніципального притулку 
для українців, так і з приватних. Назва цього каналу «Dordt voor Oekraïne». 
 
Вас цікавить участь в програмах дозвілля або в заходах, які організовуються в 
Crownpoint? Тоді вкажіть у цій формі своє ім'я та, за відповідних обставин, імена своїх 
дітей. Увага: вкажіть своє ім'я та прізвище так, як вони зазначені у вашому посвідченні 
особи. Тоді, починаючи з понеділка, що настає після вашої реєстрації, ви зможете 
скористатися пропозиціями програми дозвілля.  
 
Ігрова кімната працює щодня з 12:00 до 21:30. Діти віком до 12 років допускаються лише 
в супроводі дорослих. Завітавши до Crownpoint, ви зможете відмітитися на рецепції, 
пред'явивши документ, що посвідчує вашу особу; дітям посвідчення особи теж потрібне.  
 
Зареєструватися для участі можна за адресою: www.dordtvooroekraine.nl/recreatie 7 
 
Як мешканець м. Дордрехт ви можете подати заяву на оформлення картки «Dordtpas». 
Картка «Dordtpas» надає користувачам безплатний доступ або істотну знижку на 
відвідування музеїв, спортивних закладів, атракціонів, перегляд фільмів, закладів 
харчування тощо. Волонтери та приймальні сім'ї можуть подати заяву на оформлення 
картки «Dordtpas» зі знижкою 50% (20 євро замість 40 євро). Як і всі інші жителі 
м. Дордрехт з мінімальним рівнем доходів, українці з мінімальним рівнем доходів 
можуть отримати картку «Dordtpas» безплатно. При цьому також діє норма про те, що 

 
7 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWAZNW4JBKA0EfmGZeO7LgwPcI13hShrBpbBc3VhNt8dBCHQ/v
iewform  

http://www.dordtvooroekraine.nl/recreatie
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWAZNW4JBKA0EfmGZeO7LgwPcI13hShrBpbBc3VhNt8dBCHQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWAZNW4JBKA0EfmGZeO7LgwPcI13hShrBpbBc3VhNt8dBCHQ/viewform
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картка доступна лише для осіб, доходи яких не перевищують 140% від розміру 
мінімальної заробітної плати. Для українців передбачена форма, що викладена їхньою 
мовою. Вони можуть скористатися нею для подання заяви на оформлення картки 
«Dordtpas». Такі форми доступні також і для українців, які проживають у приймальних 
сім'ях. Окрім заповненої форми, для подання заяви на оформлення картки «Dordtpas» 
також потрібна копія рішення про призначення грошової допомоги на проживання або 
платіжної відомості. За додатковою інформацією звертайтеся до координатора 
організації «Dordt voor Oekraïne» Лії Умерової за адресою: l.umerova@samendordt.nl.  
 

2.3 Освіта8 
Хоча перебування переміщених осіб на території Нідерландів є тимчасовим, 
неповнолітні особи зобов'язані відвідувати навчальні заклади. Це означає, що діти, які 
приїхали до Нідерландів з України, повинні ходити до школи9. Обов'язок відвідувати 
навчальні заклади є встановленим законом зобов'язанням дітей щодо здобуття освіти.   
 
Вік від 0 до 4 років 
Діти, які перебувають у приватному притулку, можуть відвідувати дитячий садок, що 
розташований поблизу. Ця стаття має фінансуватися самостійно. 
 
Вік від 4 до 5 років 
Маленьким дітям дозволяється відвідувати початкову школу, що розташована поблизу. 
 
Вік від 6 до 12 років 
Дитячий кампус «ISK Mondriaan» приймає в себе новоприбулих віком від 6 до 12 років. 
Кожна дитина має право на освіту, і кожну дитину готові прийняти. Діти навчаються в 
міжнародних перехідних класах з різновіковими групами, до складу яких входять діти 
різних національностей.  
 
Бажаєте записатися на зустріч, аби зареєструвати свою дитину в «ISK Mondriaan», чи вам 
потрібна вступна співбесіда? Зателефонуйте за номером: +31 (0)78 613 0936 або 
надішліть електронного листа на адресу: info.mondriaan@opod.nl. 
 
Під час запису на зустріч вкажіть ім'я та дату народження своєї дитини. Також вкажіть 
своє ім'я та свій номер телефону. Згодом вам зателефонують, аби узгодити дату та час 
співбесіди. Вступні співбесіди проходять у понеділок, вівторок, середу та четвер в першій 
половині дня. 
 
На співбесіду вам потрібно мати із собою: 

o свій паспорт або своє посвідчення особи та паспорт або посвідчення особи вашої 
дитини 

o номер BSN (якщо є така змога) 
o номер BSN та інші відомості можна додати пізніше. 

 

 
8 https://dordtvooroekraine.nl/welcome/onderwijs/  
9 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/informatie-voor-scholen  

mailto:l.umerova@samendordt.nl?subject=інформація%20про%20картку%20
mailto:l.umerova@samendordt.nl
mailto:info.mondriaan@opod.nl
https://dordtvooroekraine.nl/welcome/onderwijs/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/informatie-voor-scholen
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Під час вступної співбесіди важливо налагодити якісне спілкування. Переконайтеся в 
правильності виконання перекладу, наприклад, залучивши до нього члена приймальної 
сім'ї або перекладача. Цей обов'язок покладається на вас.  
 
Вік від 12 до 18 років 
Учні віком від 12 до 18 років можуть відвідувати заняття в складі міжнародного 
перехідного класу при Муніципальному ліцеї ім. Дальтона (ISK Dalton). З одного боку, такі 
учні готуються до того, аби за два роки вступити до нідерландської системи освіти (на 
найвищому можливому рівні). З іншого боку, ми намагаємося, наскільки це можливо, 
продовжувати викладання за українською програмою. Відвідувати уроки за допомогою 
засобів «Zoom» дозволяється лише з кількох предметів і лише учням групами по 10 або 
11 осіб. 
 
Цей підрозділ розташований в м. Дордрехт в окремій будівлі по Вілінгенстраат. Учні 
вивчатимуть там нідерландську як другу мову, а також деякі інші предмети. Усі 
предмети, крім нідерландської мови, викладають педагоги-українці, які максимально 
дотримуються прийнятих в Україні методів викладання. 
Якщо ви бажаєте отримати докладнішу інформацію або записатися на консультацію, ви 
можете надіслати електронного листа (нідерландською, англійською чи українською) 
керівнику робочої групи пані О. Олійник: o.oliinyk@dalton-dordrecht.nl.10 
 
Середня професійна освіта та вища професійна освіта 
Учні, яким вже виповнилося 18 років, можуть продовжити своє навчання в межах 
самостійного навчання та інтерактивної освітньої програми. Ці учні можуть за власною 
ініціативою подавати документи до коледжів або університетів. 
 
Освіта для дорослих 
Бажаєте вивчити нідерландську мову? Наприклад, до рівня, коли вас розумітимуть. Або 
ж до рівня, який дозволить вам працювати. В м. Дордрехт це можливо зробити в різних 
місцях. Проконсультувати вас щодо цього може організація «Taalpunt». Ласкаво просимо 
до «Taalpunt»: щоп'ятниці з 13:00 до 15:00 у міській бібліотеці, адреса: Groenmarkt 153 
Dordrecht 
 
Бібліотека 
В бібліотеці вам завжди будуть раді. Кожен може прийти сюди, посидіти, почитати чи 
поговорити. Для цього членський білет не потребується. Доступ до Wi-Fi та комп'ютерів 
надається безплатно. В бібліотеці є журнали, газети та книги багатьма мовами. 
 
Міська бібліотека: Groenmarkt 153, Dordrecht 
Понеділок: з 13:00 до 17:00 
Вівторок: з 09:30 до 17:00 
Середа: з 09:30 до 17:00 
Четвер: з 09:30 до 20:00 
П'ятниця: з 09:30 до 17:00 
Субота: з 10:00 до 16:00 
Неділя: зачинено 

 
10 https://www.dalton-dordrecht.nl/isk-informatie-oekraine  

mailto:o.oliinyk@dalton-dordrecht.nl
https://www.dalton-dordrecht.nl/isk-informatie-oekraine
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2.6 Обслуговування  
Обслуговування переміщених осіб з України, які проживають на території Нідерландів, є 
певною мірою платним. RMO розшифровується як «Положення про медичне 
обслуговування переміщених осіб з України»11. 
 
Положенням RMO покриваються всі види обслуговування в межах базового пакета, 
проте ним обумовлені й деякі розширення. Базовий пакет включає в себе, наприклад, 
витрати на послуги сімейного лікаря або лікарні. Положенням RMO відшкодовується 
також і вартість таких послуг12: 

o послуги з догляду за порожниною рота в разі гострого болю на суму до 250 євро 
o окуляри та слухові апарати (за погодженням) 
o специфічні лікарські засоби 
o засоби контрацепції 
o послуги з проведення аборту 

 
Фінансування ваших витрат на медичне обслуговування може здійснюватися у два 
способи.  
 
1. Якщо у вас є паспорт та службовий номер громадянина, то, звертаючись по 
обслуговування, їх потрібно пред'явити. Тоді відповідні витрати покриваються за рахунок 
Положення про медичне обслуговування переміщених осіб з України (RMO). Самостійно 
вам для цього робити нічого не потрібно й платити вам ні за що не потрібно. 
 
2. Якщо у вас (ще) немає паспорта чи службового номера громадянина, то витрати на 
медичне обслуговування покриває Центральне адміністративне управління (ЦАУ). Навіть 
в такому разі вам робити нічого не потрібно та платити ні за що не потрібно. 
В Нідерландах постачальники медичних послуг декларують ваші витрати на медичне 
обслуговування перед компетентною організацією. Таким чином, витрати на медичне 
обслуговування ви самостійно не покриваєте. Ви це робите? Тоді компенсацію таких 
витрат ви отримати не зможете. 
 
Виняток становлять лише послуги з догляду за порожниною рота. Деякі стоматологи 
м. Дордрехт проситимуть вас спершу оплатити послуги, після чого такі витрати вам 
відшкодує муніципалітет.  
 
На вебсайті: https://www.rmoekraine.nl/Zorgverleners представлена вся інформація, яку 
необхідно знати про витрати на медичне обслуговування в межах положення RMO. 
 
Для розв'язання питання про покриття витрат на медичне обслуговування, які не 
підпадають під дію положення RMO, та які необхідні для здоров'я, можна подати 
відповідну заяву, надіславши її за адресою: oekraine@dordrecht.nl. Гарантії щодо 
фінансування вона не дає. Опишіть свою ситуацію якомога докладніше, аби органи 

 
11 https://www.rmoekraine.nl/Zorgverleners  
12 https://dordtvooroekraine.nl/welcome/zorgkosten/  

https://www.rmoekraine.nl/Zorgverleners
mailto:oekraine@dordrecht.nl
https://www.rmoekraine.nl/Zorgverleners
https://dordtvooroekraine.nl/welcome/zorgkosten/
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муніципалітету Дордрехт могли невідкладно розглянути її, не ставлячи жодних 
додаткових запитань. 
 
Переміщені особи віком від 0 до 18 років можуть звертатися до відділу з охорони 
здоров'я дітей та молоді (JGZ) регіональної служби охорони здоров'я (GGD) або 
відомства з охорони здоров'я дітей та молоді. Відомство з охорони здоров'я дітей та 
молоді відповідає за профілактичний догляд цих дітей. Відомство з охорони здоров'я 
дітей та молоді намагається якнайшвидше отримати картину про стан дітей з України та 
зосереджується на фізичному, когнітивному та психосоціальному скринінгу. Фахівці 
відомства дають оцінку тому, чи потрібні додаткові підтримка, допомога або догляд, і 
можуть невідкладно забезпечувати належними доглядом чи допомогою та, якщо це 
необхідно, скеровувати до своїх колег, в тому числі до сімейного лікаря та лікаря другого 
рівня. Також відомство з охорони здоров'я дітей та молоді проводить щеплення, 
обумовлені Національною програмою вакцинації, проводить неонатальний скринінг 
(п'ятковий укол та скринінг органів слуху), спостерігає за ростом, станом здоров'я та 
розвитком українських дітей-біженців віком до 18 років. В Нідерландах переміщені 
особи можуть користуватися послугами відомства з охорони здоров'я дітей та молоді 
безплатно. Загальнодержавний перелік об'єктів відомства з охорони здоров'я дітей та 
молоді можна знайти на сайті служби «Zorgkaart Nederland»13. 
 

2.7 Організація «VluchtelingenWerk» 
Організація «VluchtelingenWerk» є незалежною правозахисною організацією, яка 
займається захистом інтересів біженців та переміщених осіб. Діючи в інтересах та задля 
захисту біженців, її представники працюють з волонтерами та експертами. Організація 
«VluchtelingenWerk» не є підрозділом органів муніципалітету. Під час годин відкритих 
консультацій її представники надають інформацію з соціальних та правових питань та 
відповіді на запитання соціального та правового характеру в найширшому розумінні 
цього слова.  
 
Тому переміщена особа може звернутися до органів муніципалітету та до організації 
«VluchtelingenWerk». Основні відмінності полягають в тому, що організація 
«VluchtelingenWerk» працює на місці, тож переміщена особа має прямий контакт, а 
також у тому, що організація «VluchtelingenWerk» є незалежною.  
 
Організація «VluchtelingenWerk» проводить консультаційні години в CrownPoint (адреса: 
Spuiboulevard 348). Записуватися на приймання не потрібно. Присутні перекладачі. 
Також з організацією «VluchtelingenWerk» можна зв'язатися за адресою: oekraïne-
dordrecht@vluchtelingenwerk.nl. 
 
Графік проведення консультацій: 
Понеділок: з 16:30 до 19:30 
Вівторок: з 09:00 до 12:00 
Четвер: з 09:00 до 12:00 

 
13 https://open.overheid.nl/repository/ronl-
52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-
definitief.pdf  

https://open.overheid.nl/repository/ronl-52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-definitief.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-definitief.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-definitief.pdf
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Розділ 3. Актуальна інформація   

3.1 Різниця між GOO та POO 
Абревіатура «GOO» розшифровується як «Муніципальний притулок для українців». В 
цьому разі переміщені особи з України проживають у помешканнях, які були надані 
муніципалітетом. В м. Дордрехт вони надаються на базі двох об'єктів. На цих об'єктах 
переміщені особи розміщуються в окремій або спільній з іншими особами кімнаті та 
проживають з кількома особами на одному поверсі. Керує подібним об'єктом 
адміністрація об'єкта, до складу якої входять менеджери з управління об'єктом та 
координатори поверхів.  
 
Абревіатура «POO» розшифровується як «Приватний притулок для українців» і стосується 
переміщених осіб з України, які проживають у домівках мешканців, тобто в приймальних 
сім'ях. У цьому разі переміщені особи мешкають у певної сім'ї, тому про адміністрацію 
об'єкта не йдеться. З запитаннями переміщена особа може звертатися до членів 
приймальної сім'ї або до органів муніципалітету Дордрехт.  
 

3.2 Зв'язок з муніципалітетом 

Для того, щоб з органами муніципалітету Дордрехт підтримувався 
належний зв'язок, нам важливо знати дійсну адресу електронної 
пошти переміщеної особи. Повідомте її нам якнайшвидше після 
прибуття на адресу: oekraine@dordrecht.nl.  
 
Для вирішення офіційних та неофіційних питань переміщена особа 
або член приймальної сім'ї може приєднатися до каналу групи в 
Telegram, створеної для приватних притулків муніципалітету 
Дордрехт. Щоб приєднатися до цього каналу, відскануйте QR-код. 
 

3.3 Зобов'язання щодо інформування  
Муніципалітет Дордрехт прагне стежити за всіма змінами, що стосуються житла та 
грошової допомоги на проживання. Тому ми звертаємо увагу переселенців на те, що 
вони зобов'язані повідомляти про певні зміни. Такими змінами є: 

o переїзд з POO до GOO → відділ у цивільних справах, щосереди з 09:00 до 12:00, в 
Crownpoint 

o переїзд до POO за іншою адресою → відділ у цивільних справах, щосереди з 
09:00 до 12:00, в Crownpoint 

o повернення до України → відділ у цивільних справах, щосереди з 09:00 до 12:00, 
в Crownpoint  

o працевлаштування в роботодавця (якщо переселенець працює, то права на 
отримання грошової допомоги на проживання він не має) → робоча група з 
призначення грошової допомоги на проживання (щосереди з 09:00 до 12:00 в 
міській канцелярії) 

o працевлаштування (якщо переселенець більше не працює, в нього знову 
з'являється право на отримання грошової допомоги на проживання) → робоча 
група з призначення грошової допомоги на проживання (щосереди з 09:00 до 
12:00 в міській канцелярії) 

 

mailto:oekraine@dordrecht.nl
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3.4 З притулку 
Коли перебування в певному приватному притулку завершується, біженець з України 
може обирати14:  
1. Інший приватний притулок  
2. Місце в муніципальному притулку (GOO)  
3. Повернення до України або країни походження 
 
Нижче ви можете ознайомитися з варіантами, які існують щодо кожного випадку виїзду, 
а також дізнатися про те, кому саме ви повинні повідомити про ту чи іншу зміну.  
 
Інший приватний притулок  
Варіант 1: переміщена особа може за власною ініціативою знайти іншу приймальну сім'ю 
та почати проживати в неї.  
Варіант 2: переміщена особа, якщо вона шукає нову приймальну сім'ю, може подати 
заявку через службу RefugeeHomeNL. Приймальні сім’ї також подають свої заявки до 
служби RefugeeHomeNL, за допомогою яких сторони й знаходять одна одну.  
Увага: обидва варіанти можуть забирати багато часу, тому починайте шукати нове 
помешкання в приватному притулку вчасно.  
 
В обох варіантах у разі про переїзд/зміну адреси необхідно інформувати відділ у 
цивільних справах: щосереди з 09:00 до 12:00 в Crownpoint. 
 
Місце в муніципальному притулку (GOO)  
Якщо переміщена особа бажає переїхати з POO до GOO, вона повинна виконати 
перелічені нижче кроки. Переміщена особа звертається до кризового центру з 
приймання громадян України. Адреса: Spuiboulevard 314. Працівники цього центру 
зв'язуються з регіональним управлінням з питань безпеки, який відповідає за розподіл 
переміщених осіб. Там відстежують наявність об'єктів категорії GOO та визначають, де 
можна розмістити таку переміщену особу. За такого сценарію місце в GOO не 
гарантоване. Крім того, не можна вказувати особисті побажання щодо пошуку в місті, 
селі чи муніципалітеті. Питання наявності досліджується в масштабах великого регіону.  
 
В разі переїзду/зміни адреси переміщена особа має інформувати відділ у цивільних 
справах: щосереди з 09:00 до 12:00 в Crownpoint. 
 
Повернення до України або країни походження 
Переміщена особа має право повернутися до України або країни походження. Однак 
органи муніципалітету Дордрехт хотіли б зазначити, що тоді вона більше не матиме 
жодних прав, які діють в межах муніципалітету. 
 
Переміщена особа повинна повідомити про це, надіславши електронного листа на 
адресу:oekraine@dordrecht.nl  
 

 
14 https://open.overheid.nl/repository/ronl-
52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-
definitief.pdf  
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Про смерть переміщеної особи органи муніципалітету має поінформувати член 
приймальної сім'ї, надіславши листа на адресу: oekraine@dordrecht.nl. 
 

3.5 Домашні тварини15 
Через надзвичайну ситуацію в Україні ЄС вирішив виявляти гнучкість стосовно вимог 
щодо ввезення домашніх тварин. Це пом'якшення стосується лише домашніх тварин, які 
втекли разом зі своїм первинним власником і прямують до Європи з України та Росії. Це 
пов'язано з певними ризиками для нашого громадського здоров'я. Тварини можуть 
переносити таку небезпечну хворобу, як сказ (гідрофобія). Тому свою тварину ви маєте 
тримати на домашньому карантині. 
 
Чи дозволяється домашнім тваринам переміщених осіб з України проживати в 
приймальній сім'ї, залежить власне від такої сім'ї. Рекомендуємо домовлятися про це 
між собою. За домашніх тварин, які подорожують з переміщеними особами, органи 
муніципалітету відповідальності не несуть. Якщо плануєте тримати домашню тварину в 
приймальній сім'ї, виконайте перелічені нижче кроки. 

1. Заздалегідь зв'яжіться з Управлінням з контролю якості харчових продуктів та 
товарів Нідерландів. 

2. Якомога швидше після прибуття до Нідерландів відвідайте ветеринара. 
Ветеринар чіпує вашу домашню тварину, оформить на неї європейський паспорт 
та щепить її від сказу, якщо цього не було зроблено раніше. Крім того, через 30 
днів після щеплення для визначення того, чи діє щеплення від сказу, ветеринар 
проведе аналіз крові (з визначенням титру). Відповідно, через 30 днів після 
щеплення ви маєте звернуться до ветеринара. 

3. Попіклуйтеся про, щоб до моменту, як будуть отримані прийнятні результати 
аналізу крові, тварина перебувала на домашньому карантині. 

4. Також бажано в період до 3 місяців після отриманих прийнятних результатів 
аналізу крові обмежити контакти з іншими людьми та тваринами. 

5. Вам не вдалося відвідати ветеринара через певні обставини? Однаково зробіть 
це! 
 

Hulpvoordierenuitoekraine.nl16 надає підтримку в частині покриття витрат, наприклад, на 
чіпування, оформлення паспорта, щеплення та аналіз крові. Ці витрати відшкодовуються 
безпосередньо ветеринару. Протягом цих перших місяців вас для цілей перевірки та 
надання консультацій може відвідати один з інспекторів Управління з контролю якості 
харчових продуктів та товарів Нідерландів. 
 

3.6 Громадський транспорт17 

Загалом, для проїзду в громадському транспорті потрібна чіп-картка OV. Проте для 
біженців з України діють особливі умови: 

o Після прибуття до Нідерландів їздити громадським транспортом до свого 
помешкання чи до притулку ви можете безплатно. Для цього потрібне лише 
посвідчення особи громадянина України. 

 
15 https://www.nvwa.nl/onderwerpen/oorlog-in-de-oekraine/informatie-voor-vluchtelingen-met-hun-huisdier  
16 https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/  
17 https://dordtvooroekraine.nl/welcome/ov/  
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o Цей порядок поширюється й на всіх регіональних та місцевих перевізників. 
o На сервісній стійці Залізниці Нідерландів (NS) ви можете отримати безплатний 

денний квиток. Для цього вам потрібні: посвідчення особи громадянина України 
та проїзний квиток німецького, бельгійського, французького чи австрійського 
зразка, що виданий не раніше, ніж за 24 години. 

o Вхідні ворота на станції закриті? Тоді вам також слід звернутися до сервісної 
стійки. 

 
З чіп-карткою OV ви можете подорожувати Нідерландами будь-яким громадським 
транспортом. Чіп-картку OV можна придбати на вокзалах, а також в різних магазинах та 
супермаркетах. Також заявку на оформлення чіп-картки OV можна подати онлайн. Якщо 
у вас є чіп-картка OV, ви можете поповняти її баланс. Це дозволить вам розраховуватися 
з будь-яким перевізником як на вході, так і на виході. Докладніше можна дізнатися на 
вебсайті: www.ov-chipkaart.nl/purchase-an-ov-chipkaart.htm 
 
Якщо ви подорожуєте по території Нідерландів громадським транспортом, ви маєте 
обов'язково сканувати свою чіп-картку OV на початку та наприкінці подорожі. Для цього 
на зупинках чи в транспортних засобах встановлені сканери чіп-карток OV. Таким чином 
з балансу картки автоматично списується вартість поточної поїздки. Дізнатися про те, як 
дістатися до потрібного пункту призначення, можна на вебсайті служби 9292. Введіть 
своє поточне місцезнаходження та бажаний пункт призначення. В застосунку 
відобразиться інформація про те, на який автобус, трамвай чи потяг потрібно сісти. 
Докладніше можна дізнатися на вебсайті: https://9292.nl/en 18 
 

3.7 Житло та оренда19 
Якщо приймальна сім'я надає переміщеним особам з України частину помешкання, 
наприклад, одну або дві кімнати, або якщо приватна особа безплатно надає 
переміщеним особам ціле помешкання, тоді йдеться не про оренду, а про користування. 
В цьому разі переміщена особа за користування помешканням (його частиною) орендної 
плати не вносить. Дія норм (зобов'язального права), якими регулюються питання оренди 
житла, на цей випадок не поширюється. Може, однак, вимагатися внесок на покриття 
витрат на газ, світло та воду. Тоді сума такого внеску має бути обґрунтованою, а не 
такою, щоб мешканцям більше не доводилося платити за газ, світло та воду чи навіть 
отримувати від цього прибуток; інакше вона класифікуватиметься як прихована орендна 
плата. На приймальну сім'ю та біженця з України покладається обов'язок досягти 
взаємних домовленостей з цього питання та обговорити, чи братиме він участь в цих 
витратах, а також про розмір його внеску. Такий добровільний внесок за жодних 
обставин не може перевищувати розміру житлової складової грошової допомоги на 
проживання. 
 
Якщо переміщена особа самостійно винаймає помешкання або квартиру, тоді 
застосовуються норми, якими регулюються питання захисту умов оренди20. Якщо в неї є 

 
18 https://9292.nl/en  
19 https://open.overheid.nl/repository/ronl-
52e408cb604158153b7c288286414a3dd7a76e0a/1/pdf/Handreiking-Particuliere-Opvang-Oekra_ners-versie-4-
definitief.pdf  
20 https://www.woonbond.nl/huren-en-recht/kamers/huurbescherming  
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договір тимчасової оренди, тоді права на захист умов оренди вона не має. Це стосується 
договорів тимчасової оренди строком до 2 років, якщо це окремі помешкання (будинки 
на одну родину, квартири), або до 5 років. Якщо це кімнати, то оренда припиняється 
станом на обумовлену кінцеву дату, за умови, що за один місяць або три місяці до 
обумовленої кінцевої дати орендодавець письмово повідомляє орендаря про те, що 
оренда припиняється станом на таку обумовлену кінцеву дату. Однак достроково 
розірвати договори тимчасової оренди орендодавці не можуть (орендарі можуть). 
 

3.8 Договори страхування  
В багатьох випадках переміщені особи виступають співзастрахованими особами в межах 
договору страхування відповідальності приймального домогосподарства. Тоді 
страхувальники розглядають їх як гостей з ночівлею. Претензія за шкодою, заподіяною 
приміщенню та/або майну приймального домогосподарства, має також в першу чергу 
заявлятися в межах власного договору страхування житлового приміщення та/або 
інтер'єру. Страхувальники, які входять до Асоціації страхувальників Нідерландів, 
домовилися про те, що на страховій премії це не відбиватиметься. Якщо договір 
страхування відповідальності, страхування житлового приміщення або страхування 
майна (залежно від обсягу заподіяної шкоди) приймального домогосподарства покриття 
не забезпечує, претензія про відшкодування шкоди може бути заявлена через 
муніципалітет. Згідно з Положенням про приймання переміщених осіб з Україні кожен 
муніципалітет зобов'язаний укласти договір страхування від фінансових наслідків 
цивільної відповідальності біженців з України, які можуть наставати для приватних 
притулків. Як саме буде врегульоване це питання, залежатиме від страхувальника, з 
яким муніципалітет матиме домовленості (та, звісно, від умов відповідного полісу). 
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Розділ 4. Сторони  
Муніципалітет Дордрехт21 
Нідерланди розподілені на муніципалітети. Кожен муніципалітет отримав доручення 
приймати переміщених осіб з України. Багато норм, дія яких поширюється на 
переміщених осіб, в кожному муніципалітеті однакові, але, оскільки в кожного 
муніципалітету є свої особливості, ці особливості можуть мати й певні норми. Ця 
інструкція була складена для переміщених осіб з України та приймальних сімей з 
муніципалітету Дордрехт. Інакше кажучи, що ця інструкція призначена лише для них, а не 
для переміщених осіб з інших муніципалітетів. Якщо ви є переміщеною особою, яка 
проживає в приймальній сім'ї з іншого муніципалітету, то вам доцільно буде звернутися 
за інформацією до свого муніципалітету.  
 
Відділ соціального захисту Дрехтстедена22 
Відділ соціального захисту Дрехтстедена (SDD) відповідає за покриття витрат на 
проживання переміщених осіб з України, які проживають (зокрема) на території 
муніципалітету Дордрехт.  
 
Відділ у цивільних справах  
Відділ у цивільних справах – це відділ, який займається реєстрацією мешканців цього 
муніципалітету або декількох муніципалітетів. Коли працівники відділу у цивільних 
справах проводять реєстрацію переміщеної особи, вона отримує права, передбачені для 
мешканців муніципалітету.  
 
Організація «VluchtelingenWerk»23 
Організація «VluchtelingenWerk» – це організація, яка забезпечує інформацією 
переміщених осіб з України. Ви можете звертатися до них з усіма питаннями, що 
стосуються вашого перебування на території Нідерландів. Організація 
«VluchtelingenWerk» не є органом муніципалітету. Відповідно, вони надають 
переміщеним особам незалежні консультації. Організація «VluchtelingenWerk» 
знаходиться в приймальному центрі Crownpoint 
 
Організація «Kickstart»24 
Організація «Kickstart» – це організація, яка допомагає переміщеним особам з України з 
пошуком роботи, а також вона надає підтримку в процесі, який цьому передує.  
 
Організація «Dordt Voor Oekraine»25 
Організація «Dordt Voor Oekraine» забезпечує дозвілля переміщених осіб з України на 
території муніципалітету Дордрехт.  
 
Регіональне управління з питань безпеки26 

 
21 https://cms.dordrecht.nl/  
22 https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/  
23 https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen  
24 https://kickstartdrechtsteden.nl/  
25 https://dordtvooroekraine.nl/  
26 https://www.zhzveilig.nl/  
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До відання Регіонального управління з питань безпеки належить декілька 
муніципалітетів. Регіональне управління з питань безпеки відповідає за розподіл 
переміщених осіб з України.  
 
Організація «RefugeeHomeNL»27 
Це організація, яка зводить між собою приймальні сім'ї та переміщених осіб з України. 
Тут можуть реєструватися як громадяни України, так і жителі муніципалітету. Після 
реєстрації організація їх одне з одним знайомить. Організація «RefugeeHomeNL» 
пропонує обслуговування протягом 3 місяців з можливим продовженням строку ще на 3 
місяці. До речі, переміщена особа також може знайти собі приймальну сім'ю самостійно, 
про що має повідомити органи муніципалітету Дордрехт.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 https://www.rhnl.nl/nl/  

https://www.rhnl.nl/nl/
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На цьому ця інструкція завершується. Муніципалітет Дордрехт сподівається, що йому 
вдалося за допомогою інструкції проінформувати вас про найважливіші питання щодо 
вашого перебування та виїзду. Якщо у переміщеної особи чи приймальної сім'ї 
виникнуть додаткові запитання, просимо звертатися з ними за адресою: 
oekraine@dordrecht.nl  
 
З повагою, 
Проєктна група по роботі з громадянами України в муніципалітеті Дордрехт  

mailto:oekraine@dordrecht.nl

