ВИ ПРИБУЛИ З УКРАЇНИ
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДО УВАГИ

Бельгія, разом з іншим країнами ЄС, надає українцям статус Тимчасового захисту. (Директива No
2001/55/ЄС).
Цей захист поширюється на громадян України та членів їх сімей, а також на осіб без громадянства чи
осіб, що отримали статус біженців в Україні та рятуються від конфлікту.
Щоб скористатися цим статусом, достатньо пред'явити український біометричний паспорт та покинути
територію, де відбувається український конфлікт. За відсутності біометричного українського паспорту
ваші відбитки пальців будуть зняті на місці.
Особи, що вже мешкають у Бельгії, можуть продовжити дозвіл на проживання або візу, подавши заяву
через відділ обслуговування іноземців у міській адміністрації за адресою проживання.
Щоб потрапити до Бельгії через Німеччину, ви можете скористатися проїзним квитком HELPUKRAINE
що ви отримуєте у Німеччині, та з яким ви можете безкоштовно подорожувати німецькою, бельгійською,
голландською, люксембурзькою та французькою залізничною мережею, до бажаного місця призначення.
Цей квиток діє обмежений проміжок часу.
Сайт із корисною інформацією: Info-Ukraine.be чи dofi.ibz.be чи belgiantrain.be

ДЕ ТА КОЛИ МОЖНА ОФОРМИТИ СТАТУС ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ ?
•

Якщо у Вас немає де оселитися, Ви можете звернутись до виставкоового центру в Брюсселі,що
знахрдиться за адрнсою: вул. Верега, №1, Брюссель 1020 (Palais 8 – BRUSSEL EXPO, rue de
Verregat n°1, 1020 Bruxelles) для подачі заяви на Тимчасовий захист.
Центр працює без вихідних 7/7 з 8:30 до 17:30; ви можете дістатися туди на лінії метро 6,
зупинка Heysel.
Ви маєте отримати довідку про Тимчасовий захист і після цього державні установи Бельгії
забов’язані Вам надати/знайти помешкання.
Щойно Ви знайшли собі житло, навіть тимчасове, зверніться до міської адміністрації
населеного пункту, де Ви заселилися. Міська адміністрація надасть Вам посвідку на тимчасове
проживання після перевірки вашого проживання за вказаною адресою. До цієї перевірки вам
буде видано Додаток 15, дійсний протягом 45 днів, який надасть вам ті ж самі права, що і
Картка A (A Сard), яку ви отримаєте пізніше.
Термін дії Картки A спливає 03.04.2023.
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Якщо Ви вже маєте у кого залишитись, не варто чекати у черезі біля центру Борде. Із Вашим
закордонним паспортом Ви можете перебувати на території Бельгии до 90 днів. Тож, у продовж
цього часу Ви можете приїхати зареєструватися до Брюсселю, ця процедура не є терміновою.

ЯКІ ПРАВОВІ ПЕРЕВАГИ НАДАЄ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ?
Тимчасовий захист надає право перебувати в Бельгії протягом одного року починаючи з 04.03.2022. Цей
термін у разі необхідності може бути подовжений двічі, кожні 6 місяців. У цей період Ви отримаєте дозвіл
на проживання/посвідку на тимчасове проживання Картку A (A Сard). Цей документ буде видано Вам
працівниками міськіх адміністрації населеного пункту, де ви оселитесь.
Вам буде надано право легально працювати, без спеціального дозволу. У разі відсутності роботи, Вам
буде виплачуватись фінансова допомога із резервів Громадського центру соціальної дії
(CPAS/OSMW). Кожна міська адміністрація має свій власний CPAS/OSMW. Окрім надання фінансової
допомоги, місія цього центру також полягає в тому, щоб супроводжувати Вас у різних адміністративних
процедурах (зарахування дітей до школи, отримання фінансової допомоги, для порживання у певних
умовах).
Цей захист також дає вам право на медичне страхування. Ви повинні обрати та доєднатися до однієї із
страхових компаній, або в іншому випадку, проконсультуватися на сайті CAAMI (https://www.caamihziv.fgov.be). Членські внески відшкодовуються державою. Тим часом ви маєте право на термінову
медичну допомогу, як тільки ви приїдете до Бельгії, звернувшись до CPAS/OSMW міста, де ви мешкаєте.
Неповнолітні діти будуть заптсані до шкіл. Деякі школи створили систему DASPA (систему для прийому
новачків), щоб вітати учнів, що тільки но прибули до Бельгії і не розмовляють мовою на якій навчають у
конкретних класах.
Деякі асоціації організовують курси французької або голландської мов, спортивні та культурні заходи або
волонтерство.

ВАМ НЕОБХІДНА ДОПОМОГА?
Ці адміністративні процедури не мають викликати у Вас багато питань. Проте, іноді, через особливості
Вашої конкретної ситуації, оформлення документів може зайняти більше часу. У цьому випадку, Ви
можете звернутися по допомогу до Адвокатських Асоціацій, які знайдуть рішення Вашої проблеми.
Кожна Асоціація Адвокатів має свій Офіс Правової Допомоги. Нижче Ви знайдете перелік таких місць
(посилання на список). Такі асоціації включають у себе адвокатів, які погодились, окрім опрацювання
своїх звичайних справ, розглядати ще й справи, що сплачуються за рахунок держбюджету. Тож, Ви не
маєте сплачувати їхні послуги з власних коштів: вони надають свої послуги виключно, щоб допомогти
Вам і можуть при необхідності спілкуватися з Вами через перекладачів.
Допомогу надаватимуть адвокати, що практикують міграційне право. Для початку процедури Вам
необхіден мінімальний пакет документів: заповненена заява на надання юридичної допомоги + усі
посвідчення особи, що Ви маєте при собі. Важливо пам’ятати- одна родина = одна заява.
Адвокати асоціації готові Вам допомогти, якщо Ви цього потребуєте.
Сайт із корисною інформацією:
www.bajbruxelles.be
www.smartagenda.fr/pro/baj/rendez-vous
https://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine
Телефон : 02/519 83 05
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