
 
 

Інформація про проживання в Wijdemeren 

Оскільки правила регулярно змінюються, для отримання найновішої інформації 

відвідайте сторінку: www.wijdemeren.nl/oekraine  

 

Медична підтримка 

Ви маєте право на допомогу з базового пакету. Базовий пакет включає відвідування лікаря, 

рецептурні ліки та спеціалізована допомога в лікарні.  

Це безоплатна допомога.  

Зверніть увагу: приступаючи до роботи, ви повинні самостійно оформити медичну страховку. 

Догляд за порожниною рота відшкодовується лише обмеженою мірою. Всі деталі ви можете 
оговорити зі своїм стоматологом. 

Усі номери телефонів див. у кінці документа. 
 

Догляд лікаря загальної практики 

Для догляду за лікарем загальної практики ви можете зареєструватися в Arene онлайн  

за допомогою цієї форми: https://www.arene.nl/uk-ua/inschrijven-oekraine.  
Arene надає вам медичну допомогу. Всі члени сім'ї мають бути зареєстровані.  

Після заповнення та надсилання форми додаток може бути завантажено, щоб легко зв’язатися 
з Арен.  

Зверніть увагу, що всі члени сім’ї мають бути зареєстровані в додатку; для цього їм потрібна 
власна адреса електронної пошти. 

Після встановлення та створення облікового запису потрібно два робочі дні 

додаток повністю функціональний. 

 

Догляд за дітьми 

Наразі догляд за дитиною повинен оплачуватися самостійно. 

Дітей можна записати в садок.  

Дітям 0-4 років можна до дитячого садка  

діти віком 4-12 років можуть ходити до закладу післяшкільного догляду. 

Також є дитячі заклади для дітей 2-4 років.  

Все це так само стосується дітей, якими опікуються прийомні батьки. 

http://www.wijdemeren.nl/oekraine
https://www.arene.nl/uk-ua/inschrijven-oekraine


 
Для отримання додаткової інформації див.: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-
vluchtelingen-uit-ukraine/підтримка-в-Нідерландах/догляд за дітьми.  

 

Робота 

Вам дозволено працювати в Нідерландах. Ваш роботодавець не має для цього дозволу на 
роботу 

Проте ваш роботодавець зобов’язаний зареєструвати вас в UWV. Примітка: на даний момент 

це стосується лише біженців з українською національністю. 

Якщо ви виконуєте оплачувану роботу, ви більше не отримуватимете допомоги. Це також 
стосується невеликих заробітків, 

як поштар. Як тільки у вас з’явиться робота, ви повинні повідомити про це в муніципалітет.  

Допомога на проживання в такому випадку припиняється з 1 числа наступного місяця.  

Члени сім'ї, які не працюють продовжувати отримувати допомогу на проживання. 

Є кілька способів знайти роботу, наприклад, подивіться Співробітники | Banen Voor Oekrainers. 

 

Освіта 

Це стосується всіх дітей, які, як і голландські діти, від 5-го року до їхнього 

18-чя мають право на обов'язкову освіту. Ви можете повідомити своїх дітей до будь-якої школи.  

Ця школа мусить підтвердити можливість, чи можна зарахувати вашу дитину (дітей) до 
перехідного класу та підвищити рівень мови. 

У цьому районі є дві мовні школи в Наардені та Хілверсюмі. Щоб податись на реєстрацію,   
заповніть реєстраційну форму до мовної школи та відправте її на адресу: 

a.vanbaarsen@taalschoolhilversum.nl. 

Для отримання додаткової інформації про мовну школу Naarden: https://www.globe-
school.nl/uk/home 

Для отримання додаткової інформації про мовну школу Hilversum: 

https://www.taalschoolhilversum.nl/english. 

 

Студентський квиток 

Якщо вам потрібен студентський транспорт, ви можете заповнити анкету для: 

2022-2023 навчальний рік на сайті муніципалітету Wijdemeren: 

https://www.wijdemeren.nl/116580-leerlingenvervoer. 

https://banenvooroekrainers.nl/uk/%d1%81%d0%bf%d1%96%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%96%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/
https://www.taalschoolhilversum.nl/english


 
Ви можете надіслати форму реєстрації студентського квитку за адресою: 

leerlingenvervoer@wijdemeren.nl.  

Що треба зробити, якщо ви вирішили змінити місце проживання: 

Коли ви переїжджаєте в інший муніципалітет, важливо знову 

зареєструватися в новому муніципалітеті.  

Повідомте обидва муніципалітети про свій переїзд. 

Якщо ви покинете притулок, не повідомивши про це муніципалітет, ваша допомога на 
проживання буде анульована. 

Ви можете скасувати підписку в ратуші Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht. 

 

Година консультації Vluchtelingenwerk 

Щовівторка з 13:30 до 14:30  

Нідерландська рада у справах біженців зупинятиметься на вул. 

ратуша в Лоосдрехті, консультаційна кімната 0,96. 

Ви можете зайти сюди зі своїми запитаннями. Під час консультації ви можете обговорити  з 
фахівцями свою юридичну ситуацію. 

Також можна задати питання про документи, що посвідчують особу 

тимчасовий захід захисту українців, процедура надання притулку, роль ІНД тощо. 

Якщо у вас є практичні запитання, наприклад, що потрібно для роботи, валідність 

водійські права, відкриття банківського рахунку, витрати на медичне обслуговування, також 
можна відвідати робочі години. 

Контактна робота з біженцями: +31 (0) 20 300 7000, www.vluchtelingenwerk.nl. 

 

Домашні тварини 

У зв’язку з надзвичайною ситуацією в Україні ЄС вирішив бути гнучким із 

вимоги до ввезення домашніх тварин. Це послаблення стосується лише домашніх тварин, які 
якими проживають разом з їх первісним власником і переїхали, як біженці з України до Європи. 
Це створює ризики для нашого громадського здоров’я. Тварини можуть мати 

небезпечне захворювання сказ (сказ). Тому тримайте свою тварину 

домашній карантин. 

 

Банківський рахунок 

mailto:leerlingenvervoer@wijdemeren.nl
http://www.vluchtelingenwerk.nl/


 
Біженці з України з українським біометричним паспортом або посвідченням особи, що 

зареєструвалися в BRP і мають BSN, можуть відкрити банківський рахунок.  

У банках є правила та рекомендації щодо надання поточних рахунків 

для біженців з України тимчасово пом’якшено. 

Тим не менш, на практиці, особливо для біженців з іншою національністю або з простроченим  
паспортом, є проблеми з відкриттям рахунку в банку.  

Але практично завжди є можливість знайти рішення з місцевим банком та/або 
муніципалітетом. 

 Для отримання додаткової інформації про відкриття банківських рахунків: 
www.betaalvereniging.nl/en/ukraine/. 

 

Як обміняти гроші 

З 15 червня 2022 року біженці з українським громадянством можуть бути допущені лише один 
раз до обміну готівки 

Обмін 10 000 готівкових гривень (зараз близько 310 євро). Щоб це зробити, 

зайдіть у відділення GWK Travelex. Ця домовленість застосовується в першу чергу до 3 

місяців і діє до 15 вересня 2022 року. Перевірте: https://www.gwktravelex.nl/en/stores/. 

 

Мовні питання: 

Вам потрібна допомога з перекладом? https://vertaalhulpoekraine.nl 

Ви також можете отримати допомогу від бібліотеки. 

Більше інформації можна знайти на сайті: 

https://www.bibliotheekgooienmeer.nl/Ukraine.html. 

 

Онлайн підтримка Українських біженців 

RefugeeHelp – це портал з онлайн-підтримки для українських біженців у Нідерландах та всіх 

хто готовий взяти на себе зобов’язання волонтера. Він надає інформацію з усіх актуальних 
питань і потреб 

(житло, харчування, медичне обслуговування, правова допомога, робота тощо) та об’єднує 
ініціативи 

уряд, компанії, громадські організації та окремі особи. 

Біженці можуть звертатися до муніципалітету з усіх офіційних питань регулювання. Якщо 

http://www.betaalvereniging.nl/en/ukraine/
https://www.gwktravelex.nl/en/stores/
https://www.bibliotheekgooienmeer.nl/Ukraine.html


 
Тема звернення полягає в тому, щоб отримати допомогу від соціальної команди або цивільних 
справ. www.refugeehelp.nl 

 

Повернення в Україну 

Деякі біженці з України хочуть повернутися. На жаль, ми не можемо дати поради з цього 
приводу, бо не маємо всієї актуальної інформації 

про безпекову ситуацію в Україні, а також незрозуміло чи (тимчасове) повернення 

матиме наслідки для вашого майбутнього перебування в Нідерландах (наприклад: 

якщо ви не хочете залишатися в Україні і повертатися до Нідерландів). Ти повинен 

прийняти власне рішення щодо цього. 

 

Допомога з одягом – відвідайте NOP 

Тут можна безкоштовно отримати одяг. Магазин часто працює вранці в понеділок і середу 

відкрито. Дізнатися поточний графік роботи можна на українській сторінці у Facebook 

біженців у Вейдемерен. Ви також можете записатися на прийом через; 

shopvoornop3@gmail.com. 

Адреса: Oud-Loosdrechtsedijk 2 в Loosdrecht (біля пожежної частини) 

 

Велосипеди 

Якщо вам потрібен велосипед, ви можете зв’язатися з Едвіном Бломом: 

bikes@eblom.com 

Team Sport Service пропонує уроки їзди на велосипеді з літа. Більше інформації про це через Eva 

Плем'я. (див. спорт і вправи) 

 

Спорт і рух 

Є багато спортивних клубів, де можна займатися спортом. Звертайтеся до асоціації 

у яких є інтерес, або запитайте Team Sport Service, чи хочуть вони виступити посередником. 

Контакти: Єва Стам, estam@teamsportservice.nl або 06 27 55 24 20. Див. також 

www.teamsportservice.nl/gooi. 

 

http://www.refugeehelp.nl/
http://www.teamsportservice.nl/gooi


 
Довідка щодо мови &amp; Інтернет - бібліотека Loosdrecht 

Адреса: Tjalk 41, Loosdrecht 

Контакт: 31 (0)356973000 або loosdrecht@bibliotheekgooienmeer.nl 

 Інформація є на веб-сайті https://www.bibliotheekgooienmeer.nl/Oekraine.html 
та мовна допомога дорослим та молоді. 

 Безкоштовний Wi-Fi та користування Інтернетом та онлайн-програмами курсів 
(включаючи голландську) мова, цифрові навички). 

 Колекції пропонують як фізичне, так і онлайнове задоволення від читання та особистий 
розвиток. е 

включають (малюнки) словники, мовне навчання, (мовні) ігри та 

книжки з картинками. 

18 років 

членство на 1 рік. Членство можна оформити у філіях 
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