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Гуманітарна програма «Тимчасовий захист»

Право на отримання допомоги

Право на отримання гуманітарної допомоги мають особи, які перебувають у Франції 

або в інших країнах Європейського Союзу як особи, які втекли від війни в Україні:

1) громадяни України та інших третіх країн, які проживають в Україні, а також 

члени їхніх сімей, переміщені у зв'язку з конфліктом;

2) не громадяни України та особи без громадянства, які проживають в Україні 

на законних підставах, які не можуть повернутись до країни свого походжен-

ня, наприклад особи, які шукають прихистку, та біженці, а такожчлени їх сі-

мей;

3) особи, які не підпадають під ці категорії, повинні мати можливість приїхати 

до ЄС, щоб пройти через нього транзитом, перш ніж повернутись до країни 

свого походження.

5.1. Різновид гуманітарної допомоги

У міру залучення людських  та матеріальних ресурсів, які пов'язані з участю у про-

грамі достатньої кількості кваліфікованих волонтерів, коштів для оплати професійних 

перекладачів, технічної оснащеності та інше, Асоціація бере на себе обов'язок:

1.  надавати інформаційну підтримку,

2. забезпечувати доступ до професійних перекладачів або запрошувати пере-

кладачів волонтерів для супроводження окремих осіб або сімей при 

здійсненні адміністративних демаршів.
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3. представляти колективні та особисті інтереси тимчасових біженців на різних 

рівнях адміністративних структур місцевих та державних органів,

4. надавати:

1) матеріальну допомогу, у тому числі у вигляді безкоштовної роздачі 

продовольства, одягу та взуття,

2) допомога особам, які втекли від війни в Україні, при укладанні до-

говорів найму житла, а за наявності необхідних фондів - вступ до до-

говору оренди як особистий гарант,

5. забезпечити інтеграцію осіб, які втекли від війни в Україні, до французького 

суспільства

1) сприяти у:

 вивченні французької мови,

 професійної орієнтації, професійного навчання, валідації дипломів,

 пошуку роботи та працевлаштування,

2) адаптувати до нових умов та розмістити українських школярів та 

студентів із сімей тимчасових біженців у закладах освітньої системи 

Франції,

3) організувати зустрічі з представниками Pôle Emploi, CAF, les maires des 

villes, du secteur bancaire, відомими та видатними діячами французької 

культури, ділових кіл, а також шляхом їх участі у місцевих та 

регіональних святах, відвідувань театрів, музеїв, тощо.

6. Надавати інші види допомоги з метою забезпечення гуманітарних потреб.

5.2. Розмір фінансової гуманітарної допомоги, яка визначатиметься з 

гуманітарних потреб отримувача та не підлягає контролю, обмежена:

 200 євро на одну повнолітню людину на місяць

 100 євро на одну дитину на місяць.



Допомога понад 200€ повинна бути обґрунтована наявністю однієї з основних гу-

манітарних потреб одержувача (лікування, відсутністю інших джерел соціальної 

допомоги, фінансування освіти у вищих навчальних закладах, тощо) та підлягає 

контролю. У цьому випадку бенефіціари зобов'язані надати додатково:

1) обґрунтування додаткової допомоги, а також проект бюджету (всі джерела 

фінансування та статті витрат),

2) документи фінансової звітності (квитанції, касові чеки, витяги з банківських 

рахунків, тощо) після завершення місії.

 Допомога не може перевищувати:

 500 євро на дорослу людину на місяць,

 270 євро на дитину на місяць.

Посилання на повний текст
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