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Ласкаво просимо до Вест Бетуве! 
 
Ласкаво просимо до муніципалітету Вест Бетуве. Напевно, приїзд до Нідерландів був 

для вас дуже несподіваним і раптовим. Ми можемо лише спробувати уявити, що ви 

маєте відчувати. Ви перебуваєте в незнайомій країні, мовою якої не володієте. У вас 

може виникнути багато запитань або вам може бути важко орієнтуватися у 

незнайомому місці. Місцеві жителі, організації та муніципалітет готові допомогти вам. 

У цій листівці ви знайдете важливу інформацію, яка допоможе вам краще 

орієнтуватися. Інформаційна папка доступна голландською, англійською, російською 

та українською мовами. Версію іншою мовою можна отримати в ратуші або замовити 

на oekraine@westbetuwe.nl. 

 

Більшість цих веб-сайтів на голландській мові. Попросіть свою родину або менеджера 

, якій відповідає за ваше розміщення, допомогти вам перекласти їх. Більшість 

організацій можуть допомогти вам по телефону, адже їх працівники володіють 

англійською. У вас проблеми? Або ви хвилюєтесь? Будь ласка, зв’яжіться з командою 

соціальних служб (Team Sociaal) West Betuwe (+31 345 72 88 01). 

 

RefugeeHelp 
 

Веб-сайт www.refugeehelp.nl/en пропонує інформацію по всій країні та на різноманітні 

теми. До них належать охорона здоров’я, робота, дохід та освіта. Інформація доступна 

чотирма мовами: голландською, англійською, українською та російською. 
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Зміст цієї листівки: 
• Важливі номери телефонів 

• Список місцевих організацій 
• Карта з організаціями 
• Інформація про охорону здоров'я, освіту, роботу та фінанси 
• Інші поради 

 

Важливі номери телефонів 
• Надзвичайні ситуації: 112 

У разі надзвичайної ситуації зателефонуйте за номером 112, щоб викликати 
поліцію, пожежну службу або швидку допомогу. 

• Соціальна команда West Betuwe: +31 345 72 88 01 
Якщо вам потрібна психологічна підтримка, а також якщо вам потрібна 
допомога або транспорт у випадку інвалідності. Або якщо у вас є запитання чи 
проблеми, пов’язані з вихованням дітей. 

• Gemeente West Betuwe (загальний): +31 345 72 88 00 або oekraine@westbetuwe.nl 
Знайдіть інформацію на голландській мові на westbetuwe.nl/steunoekraïne. 

• Поліція (не екстрені): 0900 – 8844 або +31 343 57 88 44. 

• Червоний Хрест має інформаційний канал у WhatsApp, доступний українською, 
російською та англійською мовами: +31 648 15 80 53. 

 

Місцеві організації  
Вам потрібно, що вас вислухали? Вам потрібна медична допомога? Або у вас є 

запитання чи проблеми, пов’язані з вихованням дітей.? Тут ви можете знайти список 

важливих професійних організацій, які можуть вам допомогти.  
 
 

• www.WestBetuwehelpt.nl – це веб-сайт, який містить перелік місцевих ініціатив. 
Це допоможе вам і приймаючим сім’ям. Приклади включають веселі заняття 
та допомогу у вивченні мови. Ви також можете задати питання на форумі. 

 
• Welzijn West Betuwe (Wellbeing West Betuwe) пропонує практичну допомогу від 

волонтерів або тих, з ким можна поговорити. Вони також можуть познайомити 
вас з іншою родиною по сусідству, яка може вас підтримати. Є різні локації, де 
волонтери допоможуть вам із будь-яких питань. Ви знайдете перелік цих місць 
на сайті www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten.  
Ви також можете зв’язатися за номером +31 345 57 36 88 або 
info@welzijnwestbetuwe.nl. 
 

• Соціальна команда Вест Бетуве (West Betuwe) допоможе вам: 
o oЯкщо вам потрібна психологічна підтримка. 
o З питаннями чи проблемами, пов’язаними з вихованням дітей. 
o З допомогою, наприклад, інвалідним візком, якщо у вас є інвалідність. 
o З транспортом, якщо вам важко ходити. 
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Співробітники Team sociaal нададуть консультації або направлять до організації, 
яка може надати професійну підтримку відповідно до ваших проблем. Разом ми 
подбаємо про те, щоб ви знову змогли встати на ноги. 
Перейдіть на сайт www.westbetuwe.nl/team-sociaal або зв’яжіться з нами за 
номером +31 345 72 88 01 або teamsociaal@westbetuwe.nl. 

• Wegwijs in West Betuwe (Getting Around in West Betuwe) – це веб-сайт з великою 
кількістю інформації про місцеві організації та доступну медичну допомогу та 
підтримку.  

 
На веб-сайті також є програми різноманітних заходів, починаючи від кавового 
ранку до спортивних заходів. Перейдіть на www.wegwijsinWestBetuwe.nl. 
 

• Humanitas – це національна організація, яка, серед іншого, надає допомогу 
переміщеним особам та сім'ям, які їх приймають. Вони також активно 
працюють в Вест Бетуве. Наприклад, волонтер може щотижня відвідувати сім’ї 
з дітьми в рамках проекту «Новий дім». Волонтер Humanitas може допомогти 
вам знайти школу, допомогти почати орієнтуватися в місті, де ви живете або 
вислухати вас. Перейдіть на сайт www.humanitas.nl/afdeling/rivierenland/. 

 
 
• Jeugdgezondheidszorg (Охорона здоров'я молоді) допомагає батькам 

забезпечити дітей до 18 років здоровим вихованням. Вони допоможуть вам з 
питаннями щодо розвитку, вимірювання загального стану здоров’я та 
вакцинації. Гельдермалсен та Асперен мають спеціальні консультаційні бюро 
для дітей до 4 років. З дітьми віком від 4 до 19 років можна зв’язатися через 
школу, або працівники Jeugdgezondheidszorg можуть зателефонувати додому, 
якщо потрібно. 
Для дітей від 0 до 4 років: перейдіть на сайт www.stmrkindengezin.nl або 
зателефонуйте за номером 0900-8433 (тільки з голландських телефонних 
номерів). 
Для дітей віком від 4 до 19 років: перейдіть на www.jgz.ggdgelderlandzuid.nl або 
зв’яжіться з нами за номером +31 881 44 71 11. 
 

• MEE Gelderse Poort підтримує людей з обмеженими можливостями. 
Перейдіть на www.meegeldersepoort.nl або зв’яжіться з нами за номером  
+31 886 33 00 00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wegwijsinwestbetuwe.nl/
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Інші регіональні організації та 
ініціатів 
По регіонам   

 

Інформацію по окремим регіонам голландською можна знайти за адресою: 

www.wegwijsinWestBetuwe.nl/kernen.  

Тут ви знайдете інформацію про місцеві зустрічі, ратуші, заходи та організації. 

 

Асперен (Asperen) 

• Консультаційне бюро для здорового розвитку дітей від народження до 4 років. Вони 
можуть відповісти на запитання батьків, оцінять зростання та загальний стан здоров’я 
дітей, зроблять щеплення. www.stmrkindengezin.nl | Langerakstraat 4, Asperen | 0900-8433 
(працює лише в разі дзвінка з голландських телефонних номерів) 

• Welzijn West Betuwe - пункт допомоги. У вас виникли запитання щодо фінансів, 
податків, охорони здоров’я чи роботи вашої адміністрації? Запрошуємо вас для 
отримання допомоги, поради та на чашечку кави. www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/ 
| Langerakstraat 6, Asperen | +31 618 34 32 39 

• Стоматологічна практика Redelijkheid | Voorstraat 26-28, Asperen | +31 345 61 94 30 

• Загальна практика Asperen | Van Langerakstraat 4, Asperen | +31 345 61 26 10 

Беесд (Beesd) 

• Сільська рада Het Klokhuis, Jeugdlaan 2, Beesd: 
- Beesd voor elkaar: мешканці та місцеві організації Беесду допомагають один одному. 
www.Beesdvoorelkaar.nl | +31 618 34 32 39 
- Welzijn West Betuwe – пункт допомоги. У вас виникли запитання щодо фінансів, 
податків, охорони здоров’я чи роботи вашої адміністрації? Запрошуємо вас для 
отримання допомоги, поради та на чашечку кави. 
www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/ | +31 618 34 32 39 

• Безкоштовний магазин і місце зустрічей, якими керують українки. Одяг, туалетні 
приналежності, іграшки та зустрічі. www.WestBetuwehelpt.nl/weggeefwinkel | Achterweg 
32, Beesd 
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• Аптека De Betuwe | Voorstraat 31, Beesd | +31 345 57 30 83 

• Стоматологічна практика Стоматологічні клініки | Homburg 3, Beesd | +31 345 68 24 06 

• Загальна практика Сандерса | Homburg 1, Beesd | +31 345 68 12 70 

 

Буурмалсен (Buurmalsen ) 

• Загальна практика Tricht – Buurmalsen | Groeneweg 44bis, Buurmalsen | +31 345 57 13 00 

Дейл (Deil) 

• Загальна практика Deil | Gerestein 2a, Deil | +31 345 65 12 10 

• Ветеринарна клініка de Kwaker | ’t Oosteneind 1B, Deil | +31 345 57 16 48 

• Ветеринарний лікар Г.Х. Менсен | Boonakkerweg 3, Deil | +31 345 65 23 53 

Гелдермалсен (Geldermalsen) 

• Ратуша Вест Бетуве. Для реєстрації в муніципалітеті, окрім іншого. Обов’язково 
спочатку призначте час зустрічі. 
www.westbetuwe.nl/steunoekraïne | Van Dam van Isseltweg 4, Geldermalsen | +31 345 72 88 
00 

• Багатоцільовий центр De Pluk, Rijkstraatweg 64, Geldermalsen: 
Консультаційне бюро: для здорового розвитку дітей від народження до 4 років. Вони 
можуть відповісти на запитання батьків, оцінять зростання та загальний стан здоров’я 
дітей, зроблять щеплення. www.stmrkindengezin.nl | 0900-8433 (працює лише в разі 
дзвінка з голландських телефонних номерів) 
 
•Welzijn West Betuwe - Точка допомоги. У вас виникли запитання щодо фінансів, 
податків, охорони здоров’я чи роботи вашої адміністрації? Запрошуємо вас отримати 
допомогу, пораду та на чашечку кави. 
www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/ | +31 618 34 32 39 
•Ірина Палачева роздає одяг та туалетні приналежності в Де Плук, Гелдермалсен. 
Ірина: +31 647 60 74 09 
•Аптека De Betuwe, місце знаходження De Pluk | +31 345 57 30 83 
•Загальна практика Quadens | +31 345 54 50 10 

• Stichting Help Elkaar: допоможе з одягом, взуттям та дрібними предметами побуту. 
www.stichtinghelpelkaar.nl | DJ Van Wijkstraat 9, Geldermalsen| +31 643 98 66 08 | Працює: 
вівторок 10-12 та субота 09-12*, або за домовленістю. 

• Фонд «Integreren doe je samen»: допоможе з усіма видами речей, таких як меблі, 
побутова техніка, велосипеди та уроки їзди на велосипеді. 
www.westbetuwehelpt.nl/integreren | DJ Van Wijkstraat 9, Geldermalsen | Працює: субота  
9.30-12.30* або за попереднім записом. 

• Магазин секонд-хенду De Cirkel: продає доступний одяг, предмети побуту та меблі 

• www.gergemtrichtgeldermalsen.nl/activiteiten/kringloopwinkel-de-cirkel | Oudenhof 14, 
Geldermalsen | +31 345 57 47 78 | Працює: субота 10-15* 

• Басейн Laco Geldermalsen. Для оздоровчого плавання та уроків плавання. 

• www.laco.eu/locatie/geldermalsen |Van Hogendorpstraat 17, Geldermalsen |+31 345 57 37 84 

• Ветеринарна клініка de Boomkamp | Poppelenburgerstraat 52, Geldermalsen |+31 345 57 26 
66 

• Стоматологічна практика Ван Гінкель | De Panoven 27C, Geldermalsen | +31 345 57 19 61 

• Стоматологічна практика Rinck | Prins Bernardlaan 7, Geldermalsen | +31 345 51 70 10 

• Стоматологічна практика Donkervoort Nadibaidze | Achter ’t Veer 14, Geldermalsen  
       +31 345 58 02 78 

• Загальна практика De Plataan | Koningsweg 18, Geldermalsen | +31 345 57 17 00 

• Загальна практика Geldermalsen | Herman Kuijkstraat 19, Geldermalsen | +31 345 57 12 60 

http://www.laco.eu/locatie/geldermalsen
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• Загальна практика Ons Huis | Herman Kuijkstraat 11, Geldermalsen | +31 345 57 12 50 

Гаафтен (Haaften) 

• • Загальна практика | Schoolstraat 1a, Haaften | +31 418 59 12 50 

• • Ветеринарна практика De Bata4en | Enggraaf 22, Haaften | +31 418 59 13 02 

Гелоу (Hellouw) 

• Kringloopkas: продає доступний секонд-хенд одяг, предмети побуту та меблі. 
www.kringloopkas.nl | Achterweg 57, Herwijnen | Працює: середа 13-16.30 та субота 09-12. 

Гервайнен (Herwijnen) 

• Загальна практика Дж. Бун | Zworrelstraat 81, Herwijnen | +31 418 58 12 50 

 

Гойкелум (Heukelum) 

• Heukelum Aktief: місцеві жителі Heukelum допомагають один одному. 
Частина ратуші De Krakeling, Prins Bernhardstraat 1 в Heukelum www.HeukelumAktief.nl | 
+31 345 61 71 48 

• Загальна практика Wouters en Wouters - Defoer | Dwarsweg 13, Heukelum|+31 345 61 94 02 

• Загальна практика De Wiel | Voorstraat 5, Heukelum | +31 345 64 12 76 

• Загальна практика Ван Гул | Gasthuisstraat 28, Heukelum | +31 345 61 24 50 

Метерен (Meteren) 

• Стоматологічна практика Vreugdenhil | Rijksstraatweg 49, Meteren | +31 345 57 23 93 

• Ветеринарна практика West Betuwe | Rijksstraatweg 55, Meteren | +31 345 57 32 11 

Офемерт (Ophemert) 

• Загальна практика Ophemert | Weverstraat 2, Ophemert | +31 344 65 12 58 

Опайнен (Opijnen) 

• Стоматологічна практика De Roo | Pastoriestraat 13, Opijnen | +31 418 65 14 97 

Спайк (Spijk ) 

• Ветеринарна практика Ranzijn | Haarweg 2C, Spijk | +31 183 64 63 10 

 

Тріхт (Tricht) 

• Tricht Springlevend: місцеві жителі Тріхту допомагають один одному. Частина сільської ради 

Тріхту. www.DorpshuisTricht.nl | Prins Johan Frisoplaats 1, Tricht 

Tuil Таул (Tuil) 

• Магазин секонд-хенду Vicarie: продає доступний одяг та меблі. 

• Haarstraat 2, Tuil | +31 418 75 05 21 | Працює: середа, п’ятниця, субота 9-16. 
 

Вурен (Vuren) 
• • Загальна практика Вурен | Dorpsstraat 10, Vuren | +31 183 63 48 80 
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• Welzijn West Betuwe - пункт допомоги. У вас виникли запитання щодо фінансів, 
податків, охорони здоров’я чи роботи вашої адміністрації? Запрошуємо вас отримати 
допомогу, пораду та на чашечку кави. www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/ | 
Dorpsstraat 10, Vuren | +31 618 34 32 39 

 
Ваарденбург (Waardenburg) 
• Християнська ферма Heidewaard: для зустрічей, одягу та меблів. 

• www.heidewaard.nl | Heideweg 12, Ваарденбург | 31 623 20 68 23 | Працює: вівторок 10-12 
та 13-15, або за попереднім записом. 

• Welzijn West Betuwe - пункт допомоги. У вас виникли запитання щодо фінансів, 
податків, охорони здоров’я чи роботи вашої адміністрації? Запрошуємо вас отримати 
допомогу, пораду та на чашечку кави. 
www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/ | Dorpshuis De Koeldert, Koeldert 30 Waardenburg | 
+31 618 34 32 39 

• Стоматологічна практика Smit | Steenweg 30, Ваарденбург | +31 418 65 22 73 

• Загальна практика Hiern | Gasthuisstraat 14, Ваарденбург | +31 418 65 12 50 

• Загальна практика Steenweg | Burcht Van Waerden, Steenweg 67c, Waardenburg | +31 418 
65 70 40 
 

* винятки стосуються шкільних канікул та свят; див. веб-сайт для отримання 

додаткової інформації. 

Медична допомога 
У Нідерландах ви вперше звертаєтесь до лікаря загальної практики, коли у вас 

виникають проблеми зі здоров’ям. Ваш лікар загальної практики направить вас до 

іншого лікаря для отримання спеціалізованої допомоги, якщо це необхідно. Ви 

можете вибрати власного лікаря загальної практики та зареєструватися у нього. 

Загалом, це буде найближча практика або така ж практика, як у вашої приймаючої 

сім’ї. Можлива ситуація, що у лікаря немає вільних місць. У такому випадку ви будете 

шукати іншу практику. 

Невідкладна медична допомога 

У Нідерландах люди завжди можуть звернутися до медичних закладів або лікарень, 

щоб отримати невідкладну медичну допомогу, навіть якщо ви не застраховані. Вам не 

доведеться платити за ці процедури. Це стосується обмеженої кількості лікувальних 

заходів, необхідних з медичної точки зору. 

 

У Нідерландах ви можете оформити медичну страховку. Це коштуватиме фіксовану 

суму щомісяця. Ця страховка відшкодує або оплатить більшість витрат на медичне 

обслуговування. Якщо ви працюєте або офіційно отримали притулок, ви зобов’язані 

оформити медичне страхування. Для отримання додаткової інформації про охорону 

здоров’я перейдіть на веб-сайт www.zorgverzekeringslijn.nl/english/#27. 

 

Ще не зареєстровані, але потребуєте допомоги? 
Може виникнути ситуація, коли лікарю загальної практики необхідно направити до 

лікаря-спеціаліста незареєстровану особу з України. У цьому випадку лікарю 

знадобиться ім’я людини, написане голландськими літерами, і дата народження. 

http://www.zorgverzekeringslijn.nl/english/#27
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Відділ цивільних справ (Burgerzaken) муніципалітету Вест Бетуве надасть декларацію 

про існування цієї особи. Таким чином, лікар зможе направити цю людину до 

потрібного спеціаліста-медика 

 
Covid-19: вакцинація та тестування 
Ви можете отримати вакцину від Covid-19 безкоштовно, без запису. Це можливо в 

різних пунктах вакцинації GGD Rivierenland. Для отримання актуальної інформації про 

час роботи, серед іншого, відвідайте: www.prikkenzonderafspraak.nl. 

Ви можете отримати безкоштовні експрес тести в міській ратуші в Гелдермалсені, за 

записом або без. Ви також можете записатися на тест на www.coronatest.nl/en. 
 
Догляд за зубами 

Ви можете записатися на прийом до стоматолога, однак оплатити витрати 

доведеться вам. Відшкодовується лише невідкладна допомога, яка підпадає під 

основне страхування. Це стосується серйозних станів та хірургічної стоматологічної 

допомоги. 

Для дітей вся стоматологічна допомога за базовим страхуванням відшкодовується 

повністю. Це включає регулярні огляди та загальне лікування. Виключається лише 

спеціалізована допомога, така як ортодонтичний догляд, коронки або імпланти.  

Освіта 
Діти мають право на освіту. У Нідерландах це безкоштовно. Наша увага спрямована 

на турботу про ваших дітей та забезпечення їх добробуту. Ми завжди тісно 

спілкуємося зі школами, розміщуючи учнів у класах. Це тому, що школа має 

допомогти пристосуватися до різниці у мовах. 

• Діти віком 4, 5 та 6 років можуть подавати документи до місцевої початкової 
школи. 

• Для дітей віком від 7 до 12 років є централізовані класи для новоприбулих у 
різних місцях муніципалітету. Надішліть електронного листа на адресу 
oekraine@westbetuwe.nl, щоб зареєструвати свою дитину. Муніципалітет подбає 
про транспорт для дітей, що зараховуються до класу новоприбулих. Вашу 
дитину заберуть і повернуть додому після школи. 

• Для середньої школи існують міжнародні перехідні класи. Вивчення 
нідерландської мови тут є пріоритетом, поки рівень мови не стане достатнім 
для вступу до звичайної школи. Ці заняття проходять у: 

o Тіль (Tiel): www.lingecollege.nl/isk/ 
o Горінхем (Gorinchem): www.isk-gorinchem-de-toekomst.nl; 
o Дордрехт (Dordrecht): www.dalton-dordrecht.nl/isk 

 

Намагаєтесь інтегруватися чи вивчати голландську самостійно? 
ROC Rivor in Tiel допоможе вам це зробити. Для отримання додаткової інформації 

відвідайте www.rocrivor.nl/leven-lang-ontwikkelen/. Якщо ви хочете отримати іншу 

освіту, перейдіть на www.refugeehelp.nl. 

 

http://www.coronatest.nl/en
http://www.dalton-dordrecht.nl/isk
http://www.refugeehelp.nl/
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Заняття для дітей 
Ваша дитина може приєднатися до спортивних або культурних заходів (наприклад, 

танців чи музики) у муніципалітеті Вест Бетуве. Вони можуть приєднатися до 

звичайних уроків за погодженням з власником закладу.  

West Betuwe Gezinsloket (сімейний кабінет) пропонує інформацію про всі місцеві 

заходи для дітей, можливості підтримки та поради щодо їх виховання. Перейдіть на 

www.gezinsloketwestbetuwe.nl (цей веб-сайт лише голландською мовою). 

 
Уроки плавання, також для дорослих 
У Нідерландах багато відкритих водойм. Хоча більшість з них непридатна для 

купання, ми рекомендуємо уроки плавання для дітей і дорослих, які не вміють 

плавати. Вам чи вашій дитині потрібні уроки плавання? Зв'яжіться з басейном Laco в 

Гелдермалсені. Перейдіть на сайт www.laco.eu/locatie/geldermalsen/. 
 
Витрати 
Якщо ви не можете дозволити собі уроки плавання, спортивні чи культурні заходи для 

дітей, вам допоможе Jeugdfonds Sport en Cultuur (Молодіжний фонд спорту та 

культури). Перейдіть на веб-сайт www.westbetuwe.nl/jeugdfonds для отримання 

додаткової інформації та заявок. 

 

Робота 
Ви можете влаштуватися на роботу в Нідерландах. Ваш роботодавець не потребуєте 

для цього окремого дозволу. Перш ніж почати, попросіть свого роботодавця 

повідомити Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV, виконавча організація, 

що займається страхуванням працівників), що він приймає вас на роботу. Знайти 

вакансії можна через служби зайнятості та онлайн. Ви також можете перейти на веб-

сайт www.refugeehelp.nl, щоб знайти вакансії та інформацію про роботу та подати 

заявки на роботу. 
Якщо ви працюєте, ви зобов’язані оформити медичне страхування. За цю страховку 

вам доведеться заплатити самостійно. Якщо у вас низький дохід, ви маєте право на 

різні надбавки до вашого доходу. Сюди входять додаткові виплати на дитину та 

медичну допомогу. Волонтер Welzijn West Betuwe може допомогти вам визначити, на 

які виплати ви маєте право, і може допомогти вам подати заявку на них. 

Фінансові питання 
Ви маєте право на отримання допомоги на проживання. Ці гроші призначено для 

придбання одягу, їжі та особистих витрат. Сума встановлюється на національному 

рівні, але розподіляється муніципалітетом. Ви можете подати заявку на отримання 

цієї допомоги з моменту реєстрації в муніципалітеті. Звернутись можна у відділ 

цивільних справ. Ви можете записатися на прийом онлайн за адресою 

www.westbetuwe.nl/inschrijven-vluchtelingen-oekraine або за телефоном: +31 345 72 88 

00. 

http://www.laco.eu/locatie/geldermalsen/
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• Вартість харчування на одну людину становить 205 євро на місяць, з доплатою 55 
євро на людину на місяць на одяг та інші особисті витрати.* 

• Ви проживаєте в приймаючій сім'ї або в іншому приватному місці (на відміну від 
муніципального)? Тоді ви отримаєте додаткові 215 євро на дорослого на місяць і 
55 євро на неповнолітнього на місяць.* Ця надбавка призначена, зокрема, для 
оплати громадського транспорту або для внесків вашої частини витрат до бюджету 
вашої приймаючої сім’ї. 

• Деталі розподілу допомоги на проживання швидко змінюються. Знайдіть 
найновішу інформацію на веб-сайті: www.westbetuwe.nl/voorzieningen-voor-
vluchtelingen-uit-oekraine 
 
* Інформація на 25-05-2022 
 

Інші фінансові питання 

Чи зберігаю я право на отримання допомоги на проживання, коли я починаю 

працювати? 

• Допомога на проживання припиняється, коли ви починаєте працювати. Це 

стосується лише особи, яка починає працювати, а не решти членів сім’ї. Конкретна 

сума грошей, яку ви заробляєте, не впливає на це положення. Це означає, що, 

можливо, ваша зарплата нижча за допомогу на проживання, якщо ви працюєте лише 

кілька годин на тиждень. 

 

Кому я повідомляю, коли влаштовуюсь на роботу? 

• Як тільки ви дізнаєтеся, що будете працювати, повідомте муніципалітет за адресою 

leefgeldregeling@westbetuwe.nl. Ваша допомога припиняється в перший день 

наступного місяця. Якщо ваша робота закінчиться, ви знову матимете право на 

допомогу на проживання. Ви можете зв’язатися за цією ж адресою електронної 

пошти. 

 

Як повідомити муніципалітету номер мого рахунку? 

• Як тільки ви відкрили банківський рахунок, повідомте про це ваш муніципалітет на 

адресу leefgeldregeling@westbetuwe.nl. Тоді ми зможемо використати цей рахунок для 

перерахування вашого грошового забезпечення. 

 

Що мені робити, якщо я повернуся в Україну? 

• Як тільки ви будете впевнені, що повертаєтеся в Україну, ви маєте зняти реєстрацію 

в муніципалітеті. Робити це потрібно особисто. Запишіться на зустріч за адресою 

www.westbetuwe.nl/emigreren-lang-verblijf-het-buitenland або +31 345 72 88 00. Також 

повідомте фінансовий відділ про свій від’їзд на адресу leefgeldregeling@westbetuwe.nl. 

Допомога на проживання припиниться, як тільки ви покинете країну. 

 

Коли я маю право на отримання допомоги? 

• Ви маєте право на допомогу на проживання з моменту прибуття в муніципалітет. Ми 

припускаємо, що ви зареєструєтеся в муніципалітеті якомога швидше. Перерахування 

допомоги на проживання може відбутися лише після того, як відділ цивільних справ 

почне опрацьовувати вашу реєстрацію. Якщо ви заднім числом маєте право на 

прожитковий мінімум, муніципалітет переведе кошти, на які ви маєте право, як тільки 

у вас буде рахунок у голландському банку. 

http://www.westbetuwe.nl/voorzieningen-voor-vluchtelingen-uit-oekraine
http://www.westbetuwe.nl/voorzieningen-voor-vluchtelingen-uit-oekraine
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Чи можу я подати заяву на отримання допомоги на проживання в Sociale 

Verzekeringsbank SVB? 

• Відшкодування через SVB стосується лише евакуйованих та репатрійованих осіб. 

Евакуйовані – це особлива група біженців, які є дуже вразливими. Це невелика і 

специфічна група людей, які відомі владі. Репатрійовані особи – це голландці та члени 

їхніх сімей (1-го ступеня), яким довелося втекти з країни через кризу. Більшість 

переміщених осіб не можуть використовувати це положення. Вони можуть подати 

заяву на отримання допомоги в муніципалітеті. 

 

Що робити, якщо ви або волонтер, який вам допомагає, завдає шкоди? Хто 

відповідальний? 

• Ви застраховані за програмою страхування відповідальності муніципалітету West 

Betuwe у Centraal Beheer. Це стосується всіх громадян України, усіх громадян інших 

національностей, які легально проживали в Україні до 24 лютого, членів їхніх сімей, а 

також волонтерів, які допомагають у наданні їм притулку. Це не стосується збитків, 

завданих Covid-19, а також пошкоджень житлових приміщень і будівель. 

 

Чи є відшкодування за прийом родинам, які приймають людей з України? 

• Приймаючі сім'ї не отримують жодних пільг, однак переміщені особи отримують 

допомогу. Ця сума трохи вище, якщо вони знаходяться в приватному місці. Це 

дозволяє їм брати участь у витратах, наприклад, на продукти харчування та 

транспорт. Ви не зобов’язані робити внесок на витрати ваших приймаючих сімей. Ви і 

ваша приймаюча сім’я повинні домовитися з цього питання. 

 

Чи впливає допомога на проживання на фінанси приймаючої сім’ї? Наприклад, на 

розмір соціального забезпечення, внесків з SVB або UWV, пенсій чи інших надбавок. 

• Ні, не впливає. 

 

Чи впливає прийом переміщених осіб на місцеві податки, оскільки домогосподарство 

зараз розширене? 

• Ні, принцип полягає в тому, що прийом переселенців з України не впливає на місцеві 

податки. 

 

Інші поради 
 

• Інформацію про проживання, надання притулку та репатріацію:  
• див. Службу імміграції та натуралізації (IND), www.ind.nl/oekraine. 
• Щоб розібратися з різницею в мові: див., наприклад, www.Pryv.it, SayHi 

(додаток), www.VertaalhulpOekraïne.nl або Google Translate.  
• Ви можете знайти когось, з ким ви можете практикувати мову, на сайті 

www.nlvoorelkaar.nl/en/hulpvragers/taal-en-lezen. 

• Плануйте громадський транспорт через www.9292.nl/en.  
• У Вест Бетуве також є місцевий автобус, для отримання додаткової інформації 

див. www.buurtbuswestbetuwe.nl/. 
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• Привезли домашню тварину? Перш ніж тварина вийде на вулицю, ветеринар 
повинен перевірити її на наявність таких захворювань, як сказ. Щоб отримати 
підтримку, перейдіть на www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/ 

• Голландська водопровідна вода високої якості та абсолютно безпечна для 
пиття. 

• Повітряні сирени перевіряються кожного першого понеділка місяця. Це  
робиться задля перевірки обладнання. 

• Якщо ви переїдете в іншу частину Нідерландів, вам доведеться 
зареєструватися в цьому муніципалітеті. Це можна зробити короткою 
процедурою. Вам не потрібно повідомляти муніципалітет Вест Бетуве, оскільки 
ми отримуємо сповіщення автоматично. Будь ласка, повідомте нас, якщо ви 
покинете країну назавжди. Призначте зустріч, щоб зробити це особисто. Якщо 
ви отримуєте допомогу на проживання, надішліть повідомлення на адресу 
leefgeldregeling@westbetuwe.nl, щоб повідомити нас про свій від’їзд. 

 


