Інформація для прохачів
захисту, які
реєструються у поліції

Проживання до реєстрації
Якщо Вам потрібно житло, зверніться до поліції.
Вам запропонують місце проживання з ліжком та харчуванням. Там Ви можете
проживати до завершення реєстрації в поліції. Ми не можемо точно сказати, скільки
Вам доведеться чекати реєстрації. Вам повідомлять, коли надійде Ваша черга.

Після реєстрації у поліції
Після того, як Ви зареєструєтесь у поліції, Вам запропонують термінове розміщення.
Воно може знаходитись де завгодно у Норвегії. Поліція забезпечує транспорт від місця
реєстрації до термінового розміщення, запропонованого Директоратом у справах
іноземців (UDI).
Ви можете також проживати за приватною адресою або подати заяву про
альтернативний пункт розміщення.
Вам повідомлять, коли і куди Ви будете переїжджати.

Термінове розміщення
Термінове розміщення - це пропозиція житла для прохачів притулку. Таке житло має
необхідний мінімум зручностей, що задовольняють Ваші основні потреби. Термінове
розміщення - це безпечне місце проживання. Ви можете проживати там, поки чекаєте
відповіді на Вашу заяву про звернення за захистом, та подальшого поселення в одній з
комун (муніципалітетів). Проживання у місці термінового розміщення добровільне.
У місці термінового розміщення Ви отримаєте
•

доступ до безплатного бездротового інтернету

•

гроші на кишенькові витрати

•

гроші на їжу, якщо у місці термінового розміщення немає їдальні

•

інформацію про харчування, правила користування житлом, пожежну безпеку та
що Вам потрібно робити, якщо Вам потрібна невідкладна допомога

•

інформацію про комунальні послуги, такі як школа, медичне обслуговування,
пропозиції у місцевій громаді (транспорт, магазини та інше) та процес поселення

Після реєстрації у поліції Ви отримуєте такі ж права на медичне обслуговування, як і усі
інші жителі Норвегії. Якщо ви потребуєте медичних послуг, то вам покриють витрати на
медичну допомогу, ліки та транспорт до медичних установ.

Проживання за приватною адресою
Проживання за приватною адресою означає, що Ви проживаєте поза системою
прийому біженців та прохачів притулку. Якщо Ви обираєте проживання за приватною
адресою, то маєте самі знайти собі житло та мати змогу забезпечити себе фінансово.
Важливо, щоб Ви повідомили Вашу адресу в Директорат у справах іноземців (UDI) та
поліцію. Це потрібно для того, щоб вони могли надіслати Вам рішення про надання Вам
тимчасового колективного захисту. Якщо Директорат у справах іноземців (UDI) не
знатиме, де Ви проживаєте, то Вашу справу не буде розглянуто, і Вам не забезпечать
поселення з державною допомогою.
У вас такі ж права на медичну допомогу, як і в усіх жителів Норвегії. Якщо ви
потребуєте медичних послуг, то Ви маєте самі заплатити за медичну допомогу, ліки та
транспорт до медичних установ. Медична допомога безкоштовна для дітей від 0 до 16
років, але ліки та транспорт Ви маєте оплатити самі.
Якщо Ви будете знаходитись у Норвегії більше 3 місяців, то Ваші діти віком від 6 до 16
років мають право на шкільну освіту (початкова та підліткова школа 1 – 10 класи). Для
отримання інформації про школу звертайтеся до адміністрації комуни за місцем
проживання.
Якщо Ви проживаєте за приватною адресою, але бажаєте отримати місце термінового
розміщення, зверніться до поліції за місцем реєстрації або до Директорату у справах
іноземців (UDI) за телефоном 23 35 15 00.

Узгоджене самостійне поселення
Ви можете поселитись у комуні самі, без допомоги Директорату з питань імміграції та
культурно-етнічного різноманіття (IMDI). Такий спосіб поселення називається
узгоджене самостійне поселення. Якщо Директорат з питань імміграції та культурноетнічного різноманіття (IMDI) ще не призначив Вам комуну для поселення, то Ви
можете обрати узгоджене самостійне поселення.
Для того, щоб домовитись про самостійне поселення, Вам потрібно звернутися до
адміністрації комуни, у якій Ви бажаєте проживати, та з'ясувати, чи може комуна
укласти з Вами договір про самостійне поселення. Якщо відповідь буде позитивною, то
адміністрація комуни має узгодити поселення з Директоратом з питань імміграції та
культурно-етнічного різноманіття (IMDI). Ви самі маєте знайти собі житло. Ви повинні
узгодити житло та договір на оренду житла з адміністрацію комуни перед тим, як Ви
підпишете договір. Важливо, щоб Ви не підписували договір без узгодження з
адміністрацією комуни.
Якщо адміністрація комуни узгодить самостійне поселення з Директоратом з питань
імміграції та культурно-етнічного різноманіття (IMDI), то Ви отримаєте такі ж права і
обов'язки, як і у разі поселення з державною допомогою.

Ви маєте право на участь в ознайомлювальній програмі та на отримання грошової
підтримки учасника ознайомлювальної програми.
Не всі комуни укладають договір про самостійне поселення.
Ви можете знайти інформацію про узгоджене самостійне поселення на сайті
www.imdi.no

Альтернативний пункт розміщення
Альтернативний пункт розміщення - це варіант проживання для прохачів притулку, які
мають право на місце у притулку для біженців/термінове розміщення. Це означає, що
Ви можете проживати у звичайному житлі замість місця проживання, запропонованого
Директоратом у справах іноземців (UDI).
Директорат у справах іноземців (UDI) пропонує розширений порядок для надання
альтернативного пункту розміщення для українців, які є цільовою групою для надання
колективного захисту і які проживають за приватною адресою або в іншому
тимчасовому житлі до того, як їх буде поселено у одній з комун.
Для того, щоб подати заяву про альтернативний пункт розміщення, Ви повинні бути
зареєстровані у поліції та мати DUF-номер та D-номер. Ви також повинні мати місце
для проживання в одній з комун. Приклади місця для проживання
•

у членів сім'ї, які проживають в одній з комун

•

у інших приватних осіб, які запропонували житло

•

житло, запропоноване недержавною організацією або комуною, і яке не
належить до системи прийому біженців та прохачів захисту.

Розширений порядок для надання альтернативного пункту розміщення не
поширюється на неповнолітніх без супроводу. Вони можуть подати заяву про
альтернативний пункт розміщення у звичайному порядку.

Заява про альтернативний пункт розміщення
Заява про альтернативний пункт розміщення подається до Директорату у справах
іноземців (UDI). Директорат працює над електронним порталом для подання заяви.
Після отримання заяви Директорат звертається до адміністрації комуни з запитом про
надання дозволу на альтернативний пункт розміщення. Якщо Ви заздалегідь
звернулися до адміністрації комуни, та адміністрація дала Вам дозвіл і завірила форму
заяви підписом, то Директорат негайно дасть дозвіл на альтернативний пункт
розміщення.
Якщо комуна не прийме запит, то ви отримаєте відмову на Вашу заяву. Адміністрація
комуни не зобов'язується надавати альтернативний пункт розміщення. Ви все одно
маєте право на місце у притулку для біженців/термінове розміщення.

Якщо адміністрація комуни та Директорат у справах іноземців дали дозвіл на
альтернативний пункт розміщення, то комуна надасть Вам грошову допомогу на
проживання, харчування та інші необхідні витрати.

Обстеження на туберкульоз
Усі прохачі захисту в Норвегії повинні зробити обов'язкове обстеження на туберкульоз.
Немає гарантії, що це відбудеться, поки Ви чекаєте на реєстрацію у поліції.
•

Якщо Ви живете у місці термінового розміщення, то Вам повідомлять, коли і де
Ви зробите обстеження на туберкульоз.

•

Після реєстрації поліція надішле інформацію до комуни. Адміністрація комуни
зв'яжеться з Вами та надасть інформацію про обстеження на туберкульоз.

Торгівля людьми
Торгівля людьми - це використання дітей, жінок та чоловіків для виконання роботи або
надання послуг через застосування примусу, насильства, погроз та спокуси, або
використання вразливих осіб, що знаходяться у складній життєвій ситуації.
Ви можете отримати допомогу в Норвегії у разі насильства, сексуальної експлуатації,
примусу до виконання роботи або надання послуг попри Ваше бажання. Вам також
допоможуть поміняти житло, якщо Ви не відчуваєте себе у безпеці там, де проживаєте.
Якщо Вам потрібна допомога, Ви можете звернутись до поліції, інструктора
Директорату у справах іноземців (UDI), медичних робітників, робітників місця
термінового розміщення або адміністрації комуни за місцем проживання.
Ви можете також звернутися до співробітників ROSA. ROSA - це організація для осіб,
які постраждали від торгівлі людьми. До організації можна зателефонувати цілодобово
за номером 22 33 11 60

