
 

 

Поширені запитання та відповіді для громадян України зі 
статусом тимчасового притулку 
 

Питання - працевлаштування: 
 
Коли я зможу влаштуватися на роботу? 
Громадяни України можуть бути працевлаштовані в Словаччині після 
надання статусу тимчасового притулку. 
 
Які документи мені потрібні, щоб влаштуватися на роботу? 
Документ про надання тимчасового притулку, паспорт або документ 
про вищу закінчену освіту. У деяких випадках також необхідно 
пред'явити додаткові документи, наприклад, медичну карту, 
санітарний мінімум, водійське посвідчення. Роботодавець інформує про 
необхідність надання додаткових документів. 
 
Як шукати вакансії? 
Громадяни України можуть переглянути всі доступні вакансії на порталі 
www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Пропозиції також перекладені 
українською мовою. На порталі також є пропозиції про роботу, які 
підходять для іноземців. Їх можна відфільтрувати. 
 
Де я можу влаштуватися на роботу? 
Влаштуватися на роботу можна у роботодавців, які пропонують 
вакансії. Ви можете ознайомитися з ними на порталі 
www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.  Пропозиції також перекладені 
українською мовою. На порталі також є пропозиції про роботу, які 
підходять для іноземців. 
 
Чи є можливості перепідготовки та підвищення кваліфікації? 
Відповідальні установи готують проєкт, в рамках якого громадяни 
України зможуть проходити перепідготовку та отримувати 
перепідготовку та освіту. Проєкт може бути запущений протягом 
травня. Більш детальну інформацію можна знайти у відповідному 
управлінні праці, соціальних справ та родини. 
 
Чи існує спеціальний проєкт з працевлаштування українців? 
Відповідальні установи готують проєкт, в рамках якого громадяни 
України матимуть легший доступ до працевлаштування. Очікувана 
дата запуску проєкту - травень 2022 року. Більш детальну інформацію 
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можна знайти у відповідному управлінні праці, соціальних справ та 
родини. 
 

Питання - допомога в матеріальній потребі: 
 
Коли я маю право на допомогу в матеріальній нужді? 
Громадяни України, яким присвоєно статус тимчасового притулку, 
можуть звернутися за допомогою в матеріальній нужді. Допомога в 
матеріальній потребі включає допомогу в разі матеріальної потреби та 
допомогу на дитину, що перебуває на утриманні, якщо дитина досягла 
віку обов'язкової шкільної освіти. Будь-яке право на допомогу по захисту 
виникає в результаті виконання встановлених законом умов. 
 
Як заповнити анкету для отримання допомоги в матеріальній нужді? 
Заяву про оцінку права на допомогу в матеріальній потребі можна 
подати в центрах великої місткості в Братиславі, Нітрі, Жиліні, 
Гуменному та Михаловце або у всіх управліннях праці, соціальних справ 
та родини. Двомовні словацько-українські форми для запиту допомоги у 
матеріальній потребі та працівники офісу доступні для надання 
допомоги громадянам України у заповненні форми. 
 
До кого я повинен звернутися за допомогою в матеріальній нужді? 
У заяві на отримання матеріальної допомоги необхідно вказати членів 
сім'ї, які перебувають із заявником на території Словаччини. Це може 
бути чоловік, власні діти, довірені діти, діти, щодо яких заявник 
призначений судом опікуном. 
 
Як я дізнаюся, що мені була надана допомога в матеріальній нужді? 
Рішення про надання допомоги в матеріальній потребі не видається. 
Оплата здійснюється безпосередньо, тобто оплата допомоги в 
матеріальній потребі, про яку заявник повідомляється поштою або 
шляхом зарахування допомоги на банківський рахунок. 
 
Який розмір допомоги при матеріальній нужді? 
Громадяни України мають право на допомогу в матеріальній потребі в 
тому ж розмірі та на тих же умовах, що і громадяни Словацької 
Республіки. 
Розмір допомоги при матеріальній потребі: 

- 68,80 євро на місяць, якщо це фізична особа, 
- 119,60 євро на місяць, якщо це пара без дітей, 



 

 

- 130,90 євро на місяць, якщо це фізична особа з дитиною або до 
чотирьох дітей, 

- 179 євро на місяць, якщо це пара з дитиною або до чотирьох дітей, 
- 191,20 євро на місяць, якщо це фізична особа з більш ніж чотирма 

дітьми, 
- 241,30 євро на місяць, якщо це пара з більш ніж чотирма дітьми. 

 
Коли буде виплачено допомогу? 
Допомога в матеріальній потребі виплачується в наступному 
календарному місяці після календарного місяця, в якому було подано 
заяву про матеріальну допомогу.  
Допомога в матеріальній потребі виплачується в наступні терміни:  
а) поштовий округ - у другій половині календарного місяця (не раніше 
18 числа місяця) 
b) переказом на банківський рахунок - в середині календарного місяця 
(приблизно 15 число місяця) 
 
Як часто і коли мені буде виплачуватися допомога? 
Допомога в матеріальній потребі виплачується щомісяця. 
 
Як може бути виплачена допомога? 
Допомога в матеріальній потребі виплачується поштою або на 
банківський рахунок, відкритий на території Словацької Республіки. 
 
Чи може допомога бути виплачена на український номер рахунку?  
Ні. 
 
Чи може допомога бути виплачена на номер рахунку муніципалітету або 
іншої особи? 
Ні, але він може бути виплачений на рахунок спільно розглянутої особи, 
зазначеної в заяві. 
 
Чи може кільком сім'ям виплачуватися допомога за одним номером 
рахунку? 
Ні. 
 
Чи можна змінити спосіб виплати допомоги? Якщо так, то як? 
Так, про зміну способу оплати необхідно повідомити у відповідне 
управління праці, соціальних справ та родини. 
 



 

 

Якщо я переїжджаю по всій Словаччині та у мене є місце оплати за 
вказаною адресою, що в цьому випадку? 
Заявник на отримання допомоги в матеріальній потребі має 
можливість відкрити рахунок у банку та звернутися в управління за 
переказом платежу на рахунок у Словаччині.   
 
Як мені буде виплачена допомога, коли я покину Словацьку Республіку? 
Допомога виплачуватися не буде. Відповідно до закону "Про допомогу в 
матеріальній потребі", допомога в матеріальній потребі за кордоном не 
надається. 
 
Коли припиниться право на допомогу в матеріальній потребі? 
Допомога в матеріальній потребі може надаватися до тих пір, поки не 
зміниться дохід або майновий стан заявника та спільно оцінюваних осіб. 
Якщо сума доходу перевищує суму вимог про допомогу в матеріальній 
потребі, допомога анулюється. Якщо заявник та особи, які пройшли спільну 
оцінку, покинуть Словацьку Республіку, їх право на надання допомоги в 
матеріальній потребі припиняється.  
 
Чи припиниться надання допомоги автоматично після того, як я почну 
працювати? 
Одержувач матеріальної допомоги повинен повідомити про будь-які 
зміни протягом восьми днів в управління праці, соціальних справ та 
родини. Одержувач повинен пред'явити трудовий договір, можливо, 
угоду і довідку про доходи. Надання допомоги в матеріальній потребі 
може тривати навіть у разі працевлаштування. Розмір допомоги 
зменшується на суму 75% від доходу. 
 
Чи маю я право на допомогу та допомогу по вагітності та пологах як 
вагітна жінка? 
Зі сторони управління праці, соціальних справ та родини вагітна 
громадянка України має право на допомогу по захисту, якщо 
виконуються умови, зазначені в законі про допомогу в матеріальній 
потребі, тобто довідка, видана лікарем на території Словаччини.   
 
Чи буду я мати право на допомогу при народженні та інші допомоги та 
допомоги, пов'язані з доглядом за новонародженим після пологів? 
Ні. Умовою для отримання права на допомогу при народженні є, серед 
іншого, постійне проживання на території Словаччини. 



 

 

У разі допомоги на дитину батьківська допомога є, крім іншого, умовою 
для надання постійного місця проживання або тимчасового проживання 
на території Словаччини. 
 
Чи можна отримати житлову допомогу? 
Ні, якщо ви проживаєте відповідно до договору на проживання. 
 
Які інші допомоги та пільги, крім допомоги в матеріальній потребі, я 
можу отримати? 
- Допомога по догляду за дитиною у віці до трьох років або до шести 
років для дитини з тривалим несприятливим станом здоров'я (при 
виконанні діяльності, яка приносить дохід), 
- допомога, за допомогою якої держава підтримує опікунський догляд за 
дітьми - одноразова допомога на дитину при передачі на піклування, 
повторна допомога на дитину, повторна допомога батькові. У разі 
повторної допомоги батько/матір має право, якщо батько/матір, 
який/а замінює біологічних батьків, громадянином Словаччини. Якщо 
батько/матір, який/а замінює біологічних батьків, є громадянином 
України, має право, якщо у нього є тимчасове місце проживання на 
території Словацької Республіки. 
- діти з України, які братимуть участь в освітньому процесі в дитячому 
садку або заняттях в початковій школі та отримують їжу, мають 
право на допомогу на харчування, 
- громадяни України мають право на допомогу по захисту, якщо 
дотримуються умови, встановлені законом. 
 

Питання - допомога на харчування: 
 
Які діти мають право на допомогу на харчування? 
Діти з України, які відповідають таким умовам, мають право на 
допомогу на харчування: 
- є з сімей, які отримують допомогу в матеріальній потребі, або 
відвідують дитячий садок або початкову школу, в яких не менше 50% 
дітей з сімей, які отримують допомогу в матеріальній потребі 
- якщо діти відвідують початкову школу або останній рік дитячого 
садка, попередню умову не обов'язково виконувати, але представник 
дитини повинен надати засновнику школи письмову заяву про те, що 
жоден з членів сім'ї не застосовує до дитини так званий підвищений 
податковий бонус. 



 

 

- брати участь в освітньому процесі в дитячому садку або навчання в 
початковій школі 
- отримують їжу в шкільному закладі. 
 
Як подати заяву на отримання допомоги на харчування для дитини? 
Немає потреби подавати заяву на отримання допомоги на харчування. 
При зарахуванні дитини в школу досить повідомити, що 
домогосподарству надається допомога в матеріальній потребі.  
Якщо домогосподарству не надається допомога в матеріальній потребі 
та на дитину в початковій школі або в останньому році дитячого садка, 
жоден член домогосподарства не може претендувати на так звану 
підвищену податкову премію, засновник школи має у своєму 
розпорядженні зразок заяви, в якій представник дитина підтверджує 
цей факт.  
Всі інші кроки будуть надані засновником школи у співпраці з управлінням 
праці, соціальних справ та родини. Батько лише інформує засновника 
школи про надання допомоги в матеріальній потребі або підписує 
письмову заяву про відмову від застосування підвищеного податкового 
бонусу.     
 
Що необхідно виконати, щоб отримати допомогу на харчування для 
дитини? 
Дитина іноземця, який законно проживає у Словаччині, яка відвідує 
дитячий садок або початкову школу та отримує обід, має право на 
допомогу на харчування. Водночас вона повинно відповідати умові, що 
домогосподарству надається допомога в матеріальній потребі або для 
дитини в початковій школі або в останньому році дитячого садка, 
жоден член домогосподарства не може претендувати на так звану 
підвищений податковий бонус.  
 
З яких це пір діти мають право на допомогу на харчування? 
Допомога на харчування може бути видана дитині тільки з першого 
календарного місяця, коли домогосподарству надається допомога в 
матеріальній потребі. Це означає, що якщо сім'я з дитиною прибула на 
територію Словаччини в березні 2022 року і звернеться за допомогою в 
матеріальній потребі в цьому місяці, дитина матиме право на допомогу 
на харчування тільки з квітня 2022 року, коли домогосподарству буде 
виплачена допомога в матеріальній потребі.  
Якщо дитина починає відвідувати школу до виконання умови надання 
допомоги в матеріальній потребі, дитині, яка відвідує початкову школу 



 

 

та останній рік дитячого садка, може бути надана допомога на 
харчування з моменту надходження дитини в школу, якщо жоден член 
сім'ї не застосовує до цієї дитини так званий підвищений податковий 
бонус. 
 

Питання - послуги для неповнолітніх: 
 
Як діяти, щоб дитині призначили опікуна?  
Особі, якій батько передав опіку над дитиною, рекомендується подати 
заяву до суду за поточним місцем проживання дитини про призначення 
опікуна. Тільки призначений судом опікун зможе надати дитині 
тимчасовий притулок, медичну допомогу, шкільну освіту та інші 
послуги. Опікун може представляти інтереси дитини в питаннях, 
необхідних для тимчасового проживання в Словаччині. 
Допомогу в складанні заяви про призначення опікуном надаватимуть 
працівники управління праці, соціальних справ та родини за поточним 
місцем проживання дитини. 
 
Які дії необхідно зробити щодо призначення опікунства? 
Необхідно подати заяву про призначення опікуна до суду за нинішнім 
місцем проживання дитини. Працівники управління праці, соціальних 
справ та родини нададуть допомогу в складанні заяви про призначення 
опікуном. 
 
Скільки часу потрібно, щоб оформити опікунство? 
Суд приймає рішення про призначення опікуна. Що стосується термінів 
розгляду справи, ми рекомендуємо вам звернутися до компетентного 
суду.  
 
Що робити, якщо я є близькою дитині людиною, але не оформляю 
опікунство? Чи буде дитина поміщена в дитячий будинок у цьому 
випадку? 
У разі, коли дитина перебуває під опікою родичів або близьких, немає 
ніяких підстав поміщати її в центр для дітей та родин. У центрах 
розміщуються діти, які опинилися на території Словацької Республіки 
одні, без супроводу батька або близької людини дитини. 
Управління прикордонної поліції та поліції у справах іноземців несе 
відповідальність за перевірку особистості та відносин дитини з особою, 
з якою вона приїхала. 



 

 

Важливо знати, що для забезпечення дій в інтересах дитини, які на цей 
час не можуть бути виконані батьками, необхідно призначити дитині 
опікуна. Він буде представляти відсутніх батьків, наприклад, при 
наданні медичної допомоги дитині, відвідуванні школи, дитячого садка, 
прохання про тимчасовий притулок.  
 
Чи може статус біженця бути призначений дитині до того, як буде 
оформлена опіка, або спочатку треба оформити опіку? 
Тільки батько, як законний представник дитини, або призначений судом 
опікун може подати заяву про надання тимчасового притулку для 
дитини. Призначення опікуна необхідно, якщо дитина не перебуває в 
Словаччині з законним представником. 
 
Які права та обов'язки призначеного опікуна стосовно неповнолітніх 
дітей? 
Суд визначає обсяг прав і обов'язків опікуна при представленні інтересів 
відсутніх батьків при виконанні батьківських обов'язків. 
 
Як дитина з України потрапляє в дитячий будинок? 
Дитина, яка опинилася в Словаччині без батьків і не перебуває під опікою 
родича або особи, з якою у дитини є близькі стосунки, буде поміщений 
центральним управлінням праці, соціальних справ та родини у співпраці 
з управлінням прикордонної поліції та поліції у справах іноземців в центр 
для дітей та родин. Центр надає професійну допомогу та догляд за 
дитиною, житло, харчування, медичне обслуговування, обов'язкову 
шкільну освіту та професійну підготовку. 
 
Як довго дитина може залишатися в дитячому будинку? 
У центрі для дітей та родини дитина буде залишатися до тих пір, поки 
батько, родич або близька людина дитини не зможе подбати про цю 
дитину.  
 
Чи можуть діти в дитячому будинку зателефонувати своїй родині? 
Дитині надається підтримка в підтримці контактів з родиною, і вона 
може розмовляти з нею телефоном. 
 
Який режим дня у дітей в дитячому будинку? 
Режим дня дітей в центрі для дітей та родин адаптований до їх віку, 
інтелекту, а також інтересам, щоб забезпечити їх потреби, шкільні та 
освітні обов'язки та інтереси дозвілля. Діти беруть участь в організації 



 

 

та плануванні заходів протягом дня, вони також допомагають в 
простих домашніх справах. У програмі кожного центру є докладний 
режим дня. Програма знаходиться у відкритому доступі на веб-сайті 
центру. 
 
 
 


