ДОВІДНИК ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
ЖИТТЯ В БЕЛЬГІЇ

>>>>>>>>>>>>

>> Ви українець і хочете жити, працювати та користуватися всіма правами в Бельгії?
Щоб отримати доступ до бельгійського ринку праці, ви повинні спочатку визначитися зі своім
місцем прожівання в Бельгії

Крок 1. Умови тимчасового захисту

Ви маєте право на тимчасовий захист у Бельгії, якщо:
Ви покинули Україну через воєнний конфлікт і належите до однієї з наступних категорій:
> Ви громадянин України
> За суворих умов: Ви не маєте громадянства або є громадянином іншої країни (з-за меж ЄС чи
Шенген зони), а Ваше основне місце проживання було в Україні до 24 лютого 2022 року.
> Ви є родичем однієї з вищезазначених осіб, тобто:
• дружіна/чоловік або цивільній партнер, з яким Ви маєте тривалі стосунки, відповідно 		
до того, що передбачено бельгійським законодавством про іноземців;
• неповнолітні діти. Це також стосується усиновлених дітей або дітей подружжя, навіть 		
якщо вони не народилися в шлюбі;
• інші близькі родичі, які проживали з сім’єю на момент воєнного конфлікту і які на той 		
момент повністю або значною мірою перебували на її утриманні.

>> Запит

Для отримання статусу тимчасового захисту необхідно особисто зареєструватися в Реєстраційному
центрі для українців: Brussel Expo, Paleis 8 (Heizel)
Ви будете там зареєстровані на основі ряду даних:
> ідентифікаційні дані особи: тому обов’язково візьміть із собою паспорт та копію всіх документів,
які підтверджують, що ви належите до однієї з вищевказаних категорій
> Біометричні дані (відбитки пальців – біометричний паспорт).

>> Крок 2. Право на проживання в Бельгії

Якщо ви відповідаєте умовам, Ви отримаєте сертифікат на тимчасовий захист. Ви зупиняєтеся
в приймаючій родині? Тоді попросіть у них декларацію про житло, перш ніж відправитися до
муніципалітету. Віднесіть цю довідку в муніципальні органи вашого основного місця проживання.
Спочатку ви отримаєте форму «Додаток 15». Після перевірки, Ви отримаєте картку A, яка дає право
на проживання до 4 березня 2023 року. Картку А може бути продовжена на 2 рази на шість місяців.
Завдяки цій процедурі ви будете зареєстровані в Реєстрі іноземців. З номером у цьому реєстрі Ви
можете отримати доступ до різних послуг та підтримкy. Зверніть увагу: про будь-яку зміну адреси
ви повинні повідомити муніципалітет.

>> Крок 3. Право на прожитковий мінімум

Ви маєте право на прожитковий мінімум, якщо потребуєте. Ви подаєте заяву на отримання
прожиткового мінімуму в соціальній службі OCMW (Громадського центру соціального
забезпечення) за Вашим основним місцем проживання. OCMW також може допомогти вам, якщо
довгий час Ваші всі документи на проживання ще не є готові.
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>> Крок 4: Банківський рахунок

За допомогою картки А ви можете відкрити банківський рахунок у бельгійському банку. Це
важливо, щоб мати можливість функціонувати в Бельгії. У банку ви можете розраховувати на
базову послугу, іноді безкоштовну (наприклад, с поштовий банк), іноді за на обмежену суму

>> Крок 5: Житло

Якщо у вас немає житла в Бельгії, Fedasil направить вас до житла, запропонованого різними
бельгійськими муніципалітетами. Більше інформації можна знайти за посиланням:
info-ukraine.be/nl/steun-belgie/ik-heb-care-need

>> Крок 6. Право на освіту

Українці також мають право на освіту в Бельгії. У початковій та середній освіті освіта є
обов’язковою з 60-го дня після реєстрації в реєстрі іноземців.

>> Крок 7. Отримання медичного страхування:

Щоб знайти роботу, ви можете зареєструватися як шукач роботи в таких органах:
> VDAB, якщо ви хочете працювати у Фландрії
> ACTIRIS, якщо ви хочете працювати в Брюссельському столичному регіоні
> Le FOREM, якщо ви хочете працювати у Валлонії
> ADG, якщо ви хочете працювати в німецькомовному регіоні Бельгії
> Чи бажаєте Ви працювати як самозайнята особа ? Тоді необхідно подати заявку на отримання
професійної картки.

>> Крок 9. Право на сімейні пільги

Щоб отримати допомогу на дитину, подайте заяву на адресу:
> у Валлонії: www.famiwal.be
> у Брюсселі: www.famiris.be
> у Фландрії: www.fons.be
> у Німецькій спільноті: www.ostbelgienfamilie.be

>> Крок 10. Право на інтеграцію

У Фландрії ви маєте право відвідувати інтеграційну програму (з курсом соціальної орієнтації та
курсом голландської мови)
Більше інформації можна знайти в цій брошурі.

>> Інфолінія

За практичною інформацією українською мовою Ви можете звернутися до Консульського відділу
Посольства з України в Брюсселі (+32 2 379 21 19, +32 2 379 21 27, +32 2 379 21 06 або через vluchtelingenwerk.be/infolijn

ACV-CSC допоможе вам. Ми захищаємо Ваші права та допомагаємо Вам у сфері трудового
права та прав соціального страхування.
Приєднатися через:

www.hetacv.be/becomemember (англійською мовою)
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E.R. CSC - Dominique Leyon – Chaussée de Haecht 579 1030 Schaerbeek 		

>> Крок 8. Доступ до ринку праці

останнє редагування :28.04.2022

Українці та члени їхніх сімей, які мають статус тимчасового захисту, повинні обрати касси
медичного страхування на Ваш вибір або каса допомоги страхування на хворобу та інвалідність
(HZIV). Медичне страхування значною мірою покриває витрати на медичне обслуговування та
виплачує компенсації у разі втрати заробітку (через відпустку по догляду за дитиною, хворобу чи
інвалідність). Огляд бельгійських кас медичного страхування можна знайти на сайті:
https://riziv.fgov.be/nl/

