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Загальна інформація1.
Мова
Для більшості мешканців Словенії рідною мовою є словенська. 25 
червня 1991 року вона стала офіційною мовою Республіки Словенія. Це 
мова, що належить до південно-слов’янської групи і є рідною для 2,5 
мільйонів осіб, більшість яких проживає у Словенії.  

Регіони / адміністративний устрій 
Словенія складається з 58 адміністративних одиниць.  Територія кожної 
адміністративної одиниці зазвичай відповідає території однієї чи кількох 
місцевих громад. Перелік усіх адміністративних одиниць Словенії 
можна знайти тут: https://www.gov.si/en/state-authorities/administrative-
units/

Населення
Станом на 1 січня 2021 року населення Словенії налічувало 2 108 977 
осіб, на 0,6% більше ніж попереднього року. 

Телефони екстрених служб 
♦ Інформаційна телефонна лінія для допомоги українським

біженцям:
♦ Безкоштовні дзвінки зі Словенії на номер 080 4142, номер

для дзвінків з-за кордону: +386 (1) 4787530. Працює в
будні з понеділка до п'ятниці з 8.00 до 16.00.  Також можна
звертатися на електронну пошту: info.ukrajina@gov.si

♦ Телефонна лінія з питань COVID-19: +385 (0) 8000011
♦ Невідкладна допомога: 112
♦ Поліція: 113
♦ Медична допомога: телефон 112

♦ Якщо ви страждаєте від онкологічних захворювань,

телефонуйте +386 (1) 2312101. Вам детально роз'яснять, як
можна продовжити ваше лікування.

♦ Веб-сайт з контактами організацій, що працюють з жертвами
торгівлі людьми: https://www.gov.si/en/registries/projects/
combating-trafficking-in-human-beings/#e153869

https://www.gov.si/en/state-authorities/administrative-units/
mailto:info.ukrajina%40gov.si?subject=
https://www.gov.si/en/registries/projects/combating-trafficking-in-human-beings/#e153869
https://www.gov.si/en/registries/projects/combating-trafficking-in-human-beings/#e153869
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♦ Європейська гаряча лінія для пошуку зниклих дітей: 116 000
♦ Європейська гаряча лінія для дітей та підлітків: 116 111
♦ Лінія допомоги для жінок:

♦ Телефон SOS:  080 11 55
♦ email: drustvo-sos@drustvo-sos.si

♦ Невідкладна психологічна підтримка (цілодобово):
♦ TOM – лінія допомоги для дітей: 116 111
♦ Лінія допомоги «Самарянин» 116 123

♦ Веб-сайт Червоного Хреста для українців у Словенії:
https://www.rks.si/sl/Novice/pomoc-prebivalcem-Ukrajine/

♦ Веб-сайт Карітас для українців у Словенії:
https://www.karitas.si/stopimo-skupaj-za-ukrajino/

♦ Інформація, консультації, допомога членам спільноти
ЛГБТКІА+:
♦ Адреса: Društvo Parada ponosa
♦ телефон: +386 40773586
♦ email: info@ljubljanapride.org
♦ веб-сайт: https://ljubljanapride.org/en/

Посвідчення водія
Транспортні засоби з максимально допустимою масою до 3,5 
т (більшість легкових автомобілів та легкових комбінованих 
транспортних засобів) на українських номерах до подальшого 
повідомлення звільняються від плати за проїзд платними 
дорогами (придбання електронної віньєтки), але лише з метою 
в'їзду або транзиту через Республіку Словенія. 

Для забезпечення безперебійного контролю за оплатою 
Словенська компанія автомобільних доріг (DARS) рекомендує 
водіям вищезазначених транспортних засобів повідомити 
реєстраційний номер транспортного засобу, яким вони будуть 
користуватися під час в’їзду до Республіки Словенія, зв’язавшись 
із кол-центром DARS для стягнення плати електронною поштою 
evinjeta@dars.si або за телефоном +386 1 5188350. Зробити це 
слід до приїзду в Республіку Словенія.

Посольство України у Словенії 
♦ Адреса: Mivka, 27 1000, Любляна, Республіка Словенія
♦ Телефон: +386 (1) 4210604
♦ Веб-сайт: https://slovenia.mfa.gov.ua/

https://www.rks.si/sl/Novice/pomoc-prebivalcem-Ukrajine/
https://www.karitas.si/stopimo-skupaj-za-ukrajino/
mailto:info%40ljubljanapride.org?subject=
https://ljubljanapride.org/en/
mailto:evinjeta%40dars.si?subject=
https://slovenia.mfa.gov.ua/
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2. В’їзд до Словенії
Громадяни України можуть на законних підставах в'їхати до 
Республіки Словенія з дійсним біометричним паспортом, якщо 
вони дотримуються умов в'їзду, визначених Шенгенським 
кодексом про кордони. Ви маєте право перебувати в країні до 90 
днів протягом будь-яких 180 днів без візи чи дозволу 
на проживання. Громадянам неєвропейських країн, які не 
відповідають одній або декільком умовам, держава-член ЄС 
може дозволити в’їзд на ї ї територію з гуманітарних міркувань, на 
підставі національних інтересів або міжнародних зобов’язань.

Громадяни України, які рятуються від війни у своїй країні, також 
можуть в’їжджати до Республіки Словенія з іншими документами, 
виданими їм державою Україна, або, за поточних обставин, без 
будь-якого документа, що засвідчує їхню особу. Якщо 
громадянин України в'їжджає до Республіки Словенія без 
належних документів, це вважається правопорушенням згідно з 
Законом про іноземців. Однак у таких випадках, враховуючи 
військовий стан та поточну ситуацію в України, відповідно до 
Закону про правопорушення поліція враховуватиме окремі 
обставини правопорушення. У таких випадках, відповідно до 
закону, поліція винесе попередження і не штрафуватиме особу.

Якщо Словенія не є вашим кінцевим пунктом призначення, і 
ви проїжджаєте транзитом, ви можете знайти багато корисної 
інформації про свою країну призначення на сайті УВКБ ООН 
тут:https://help.unhcr.org/ Якщо ви подорожуєте автомобілем, 
вам не потрібно платити за проїзд автобаном; Уряд скасував цю 
вимогу для осіб, які подорожують з гуманітарних причин.

Якщо вам потрібна дорожня допомога під час транзиту через 
Словенію, Автомобільна і мотоциклетна асоціація Словенії (AMZS) 
надасть ї ї вам безкоштовно. Телефонуйте за номером +386 1 
5305 353. Детальну інформацію можна знайти за посиланням: 
https://www.amzs.si/novice/aktualne-informacije/2022-03-09-amzs-
zagotavlja-brezplacno-pomoc-na-cesti-za-begunce-iz-ukrajine?s=09

https://help.unhcr.org/
https://www.amzs.si/novice/aktualne-informacije/2022-03-09-amzs-zagotavlja-brezplacno-pomoc-na-cesti-za-begunce-iz-ukrajine?s=09
https://www.amzs.si/novice/aktualne-informacije/2022-03-09-amzs-zagotavlja-brezplacno-pomoc-na-cesti-za-begunce-iz-ukrajine?s=09
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♦ громадяни України;
♦ особи без громадянства і громадяни неєвропейських країн, які не

є громадянами України та користувалися міжнародним захистом
або еквівалентним національним захистом в Україні;

♦ члени сімей осіб, зазначених в пункті першому та другому цього
розділу;

♦ особи без громадянства та громадяни неєвропейських країн,
які не є громадянами України та проживали в Україні на підставі
чинного дозволу на постійне проживання, та які не можуть
безпечно і на тривалий час повернутися до своєї країни чи регіону
походження.

Де можна зареєструватися для отримання 
тимчасового захисту у Словенії?

Щоб зареєструватися для отримання тимчасового захисту в Словенії, 
зверніться у місцеве відділення поліції або орган адміністрації вв регіоні, 
де ви проживаєте.

Які документи потрібні для реєстрації?

Ви повинні надати всі наявні у вашому розпорядженні документи, 
необхідні для надання тимчасового захисту. Сюди належать, наприклад, 
документи, що підтверджують ваше громадянство, статус міжнародного 
захисту чи еквівалентного захисту, проживання в Україні чи родинні 
зв’язки. Детальну інформацію можна знайти за посиланням: https://
www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
За допомогою в оформленні документів ви можете звернутися до 
Посольства України в Любляні:
• Адреса: Mivka 27, 1000 Любляна
• Телефон: 01 4210602
• E-mail: emb_si@mfa.gov.ua

3. Тимчасовий захист
Словенія створила спеціальний веб-сайт https://www.gov.si/en/topics/
slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/ українською мовою, що 
містить усю корисну інформацію щодо правил в’їзду та розміщення 
біженців з України, а також інформацію для всіх, хто хоче допомогти 
біженцям з України. Додаткову інформацію можна знайти за посиланням: 
https://slovenia-ukraine.info/en/

Право на тимчасовий захист мають такі категорії осіб, які проживали в 
Україні до 24 лютого 2022 року:

https://slovenia-ukraine.info/en/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
mailto:emb_si%40mfa.gov.ua?subject=
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Або до Консульства України:
• Адреса: Koroška cesta 21, 4000 Крань
• Телефон: 070 999065
• E-mail: ukrconsulate@t-2.net

Яка процедура отримання тимчасового захисту у 
Словенії?

Одразу після в’їзду в Словенію, але не пізніше, ніж через три дні 
після в’їзду, ви повинні заповнити заяву про надання тимчасового 
захисту та подати ї ї до місцевого відділу поліції або органу
адміністрації в регіоні, де ви перебуваєте. Вам потрібно буде надати 
всі наявні у вас документи, необхідні для прийняття рішення про 
тимчасовий захист (наприклад, підтвердження вашого громадянства, 
статусу міжнародного захисту чи еквівалентного захисту, проживання 
в Україні чи родинних зв’язків). Розгляд заяви безкоштовний.

Якщо ви вже проживаєте в Республіці Словенія, до вас 
застосовуються ті самі правила, за винятком того, що ви повинні 
подати заяву на тимчасовий захист протягом періоду вашого 
законного перебування.

Які документи ви отримаєте як особа, що 
знаходиться під тимчасовим захистом?

Адміністративна одиниця, яка розглядає вашу заяву, визначить, 
чи відповідаєте ви умовам тимчасового захисту. Якщо вам надано 
тимчасовий захист, ви отримаєте посвідку, яка також дійсна як дозвіл 
на тимчасове проживання в Республіці Словенія. Посвідка про 
тимчасовий захист дійсна доти, доки діє тимчасовий захист.

Тривалість тимчасового захисту

Тимчасовий захист діє до 4 березня 2023 року. Якщо його не буде 
припинено, цей період може бути автоматично продовжити на шість 
місячних періодів максимум на один рік. Після цього, якщо причини 
для тимчасового захисту залишаються, Європейська 
Рада, за поданням Європейської Комісії, може прийняти рішення 
кваліфікованою більшістю про продовження тимчасового захисту 
на період до одного року. Тимчасовий захист може бути припинено 
достроково, якщо обставини в країні або регіоні походження 
дозволяють безпечне та постійне повернення.

mailto:ukrconsulate%40t-2.net?subject=
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Ваші права як одержувача тимчасового захисту у 
Словенії

Як особа, якій надано тимчасовий захист, ви маєте право на 
тимчасове проживання у Словенії, а також право на:

♦ проживання та харчування в центрах розміщення або грошову 
допомогу на приватне проживання;

♦ медичну допомогу;
♦ працю;
♦ освіту;
♦ фінансову допомогу або виплати на проживання;
♦ возз’єднання сім’ї;
♦ безкоштовну правову допомогу;
♦ інформацію про права та обов'язки, а також допомогу в 

реалізації прав, що передбачені Законом про тимчасовий 
захист біженців.

інформацію про права та обов'язки та допомогу в реалізації прав, що 
передбачені Законом про тимчасовий захист біженців.
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Відповідно до кількості прибулих українських біженців Урядовий офіс 
підтримки та інтеграції мігрантів намагається збільшити можливості 
поселення мігрантів. Прийом таких осіб здійснюється в центрі 
розміщення в Логатці, після чого переміщені особи розселяються 
у вільних закладах. Детальну інформацію можна знайти за посиланням: 
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/

Імовірно, що вас поселять у центрі розміщення в Дебелі Ртіч або в 
одному з закладів у Постойні. Також за потреби відкриватимуться нові 
заклади.

Проживання у приватному секторі

Якщо у вас є друзі чи родичі, або ви проживаєте у приватному 
помешканні в Словенії, ви можете продовжувати там жити після того, як 
подасте заяву про тимчасовий захист і зареєструєте своє місце 
проживання в найближчому поліцейському відділі або органі 
адміністрації. Особи, що знаходяться під тимчасовим захистом, 
зареєстровані за приватними адресами, також мають право на 
отримання грошової допомоги для покриття витрат на проживання. Це 
стосується осіб з тимчасовим захистом, які не мають доходів та інших 
пільг, і платників податків.

Доступ до ринку праці 

Переміщені особи з України, які знаходяться під тимчасовим захистом, 
мають вільний доступ до ринку праці. Це означає, що ви можете бути 
працевлаштовані в Словенії на тих самих умовах, що й громадяни 
Словенії, при цьому працедавці не зобов'язані отримувати для вас 
дозвіл на роботу.
Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням: https://www.
gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
pratsevlashtuvannya-gromadyan-ukrani-u-sloven/ 

Соціальна допомога

Матеріальна допомога
Якщо вам потрібна матеріальна допомога, наприклад, продукти 
харчування, одяг або засоби гігієни, ви можете звернутися до 
Словенськоі Філантропіі у будні з 10:00 до 18:00, особисто в головному 
офісі, за телефоном +386 (1) 4301288 або в WhatsApp за номером +386 
41654726.

Додаткова інформація про ці права

https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/pratsevlashtuvannya-gromadyan-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/pratsevlashtuvannya-gromadyan-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/pratsevlashtuvannya-gromadyan-ukrani-u-sloven/
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Карітас Словенія відкрив рахунок для збору коштів для гуманітарної 
допомоги українцям: https://www.karitas.si/slovenska-karitas-zacenja-z-
akcijo-zbiranja-sredstev-za-humanitarno-pomoc-trpecim-v-ukrajini/ 

Засоби до існування у системі прийому

Проживання у центрах розміщення

Якщо ви отримали тимчасовий захист і проживаєте в центрі розміщення, 
ви маєте право на «кишенькові гроші». Процедура подачі заявки 
відбувається автоматично, щойно ви потрапляєте в центр. Детальну 
інформацію можна знайти за посиланням: https://slovenia-ukraine.info/en/

Служба забезпечення та інтеграції мігрантів призначає особі, що 
знаходиться під тимчасовим захистом, виплату кишенькових грошей 
після подачі власноруч підписаної заяви про те, що особа не має 
доходів та не отримує інших грошових надходжень, а також не має осіб, 
які згідно з чинним законодавством Республіки Словенія зобов'язані і 
можуть ї ї утримувати. Особа, що перебуває під тимчасовим захистом, 
має право на виплату кишенькових грошей, починаючи з першого числа 
місяця, наступного за місяцем поселення у центрі розміщення. Виплата 
кишенькових грошей особі, яка знаходиться під тимчасовим захистом, 
здійснюється уповноваженою Службою щомісячно за поточний місяць. 

Детальнішу інформацію можна знайти за посиланням: https://www.gov. si/
uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/ 

Проживання у приватному помешканні

Якщо ви отримали тимчасовий захист і проживаєте у приватному житлі, у 
вас немає доходу, у Словенії немає особи, яка за законом зобов’язана 
вас утримувати (наприклад, подружжя), і ви не подавали заяву на 
міжнародний захист, ви маєте право на грошову допомогу. Порядок 
нарахування та виплати грошової допомоги починається на вимогу 
заявника після заповнення та подання цієї форми: Заява про 
нарахування і виплату фінансової допомоги
Заяву та супровідні документи (заповнені латинськими літерами та 
написані від руки) можна надіслати:

♦ поштою на адресу: Офіс підтримки та інтеграції мігрантів, Cesta
u Gorice 15, 1000 Ljubljana, із надписом на конверті "Denarna
pomoć"; або

♦ подати особисто в приймальній Служби у робочий час:
понеділок 9.00-12.00, середа 9.00-12.00 і 14.00-16.00 та п'ятниця
9.00-12.00.

Детальнішу інформацію можна знайти за посиланням:  https://www.gov.
si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/

https://www.karitas.si/slovenska-karitas-zacenja-z-akcijo-zbiranja-sredstev-za-humanitarno-pomoc-trpecim-v-ukrajini/
https://www.karitas.si/slovenska-karitas-zacenja-z-akcijo-zbiranja-sredstev-za-humanitarno-pomoc-trpecim-v-ukrajini/
https://slovenia-ukraine.info/en/
https://slovenia-ukraine.info/en/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%253A%252F%252Fwww.gov.si%252Fassets%252Fvladne-sluzbe%252FUOIM%252Frazno%252Fzahtevek-denarna-pomoc-UKR.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%253A%252F%252Fwww.gov.si%252Fassets%252Fvladne-sluzbe%252FUOIM%252Frazno%252Fzahtevek-denarna-pomoc-UKR.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
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Охорона здоров’я

Медична допомога / рецептурні лікарські засоби 

Право на медичне обслуговування осіб, які мають тимчасовий захист, 
визначено статтею 27 Закону «Про тимчасовий захист біженців», яка 
гарантує їм право на невідкладну медичну допомогу, швидке 
транспортування медичним транспортом, невідкладну стоматологічну 
допомогу, невідкладну медичну допомогу на розсуд лікуючого лікаря 
та обов'язкові медичні огляди перед зарахуванням до навчальних 
закладів і під час навчання в початковій або середній школі в тих 
самих обсягах і випадках, що й громадяни Республіки Словенія.
Невідкладна допомога також включає ліки, передбачені для усіх 
вищевказаних станів і хронічних захворювань. При необхідності лікар 
виписує рецепт в пункті невідкладної допомоги або травмпункті. 

Детальнішу інформацію можна знайти за посиланням: https://www.
gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
okhorona-zdorovya-gromadyan-ukrani/

Психологічна підтримка

Інформацію про психологічну підтримку громадян України можна 
знайти тут: https://www.nijz.si/sl/health-care-persons-ukraine

Основна психосоціальна підтримка надається в Центрах розміщення 
та гуманітарних організаціях, таких як Червоний Хрест Словенії, 
Словенський Карітас і Словенська Філантропія. 

Організації охорони здоров'я (центри психічного здоров'я, 
психіатричні та психологічні практики) надають психіатричну 
допомогу.

COVID-19

З 19 лютого 2022 року обмеження через COVID-19 більше не 
застосовуються під час в’їзду до Словенії. Це означає, що умова RVT 
(одужав / вакцинований / тестований) більше не перевіряється на 
кордоні, і мандрівники більше не повинні проходити карантин вдома. 

Інформацію про вакцинацію проти COVID-19 можна знайти тут: https://
www.cepimose.si/cepljenje-proti-covidu-19/covid-19-vaccine-information-
in-english/

https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/okhorona-zdorovya-gromadyan-ukrani/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/okhorona-zdorovya-gromadyan-ukrani/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/okhorona-zdorovya-gromadyan-ukrani/
https://www.nijz.si/sl/health-care-persons-ukraine
https://www.cepimose.si/cepljenje-proti-covidu-19/covid-19-vaccine-information-in-english/
https://www.cepimose.si/cepljenje-proti-covidu-19/covid-19-vaccine-information-in-english/
https://www.cepimose.si/cepljenje-proti-covidu-19/covid-19-vaccine-information-in-english/
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Вакцинація дітей

Відповідно до статусу вакцинації дітей дошкільного та шкільного віку 
Словенія рекомендує пройти щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку, 
поліомієліту, гемофільної інфекції типу B, гепатиту B, пневмококової інфекції, 
кору, краснухи, епідемічного паротиту, кліщового менінгоенцефаліту, 
інфекцій ВПЛ, грипу та covid- 19. У нещеплених осіб вакцинація проти кору 
та поліомієліту є пріоритетною. Діти, які зараховуються в дитячий садок, 
мають бути щеплені проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (мінімум 
1 доза). https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/cepljenje_migrantov_
ukrajina_dod_obveznost_2.pdf (словенською мовою).

Обов’язковий огляд у ветеринара для домашніх тварин

Словенія тимчасово послабила правила перевезення домашніх тварин 
через кордон. Детальну інформацію можна знайти за посиланням: https://
www.gov.si/zbirke/storitve/odstopanja-za-netrgovske-premike-hisnih-zivali-
izredne-okoliscine-v-ukrajini-220228105821/

Попри те, вам необхідно заповнити цю заяву: https://www.gov.si/assets/
organi-v-sestavi/UVHVVR/Bolezni-zivali/Steklina/Application_Non-commercial-
movements-of-pets-Exceptional-situation-in-Ukraine.pdf і надіслати ї ї на pets-
crisisUA.uvhvvr@gov.si. Після прибуття до своєї кінцевої адреси в Словенії, 
повідомте про це органи влади за тією ж електронною адресою. Не 
забувайте тримати свою тварину на карантині. 

Доступ до освіти

Дитячі ясла / садки, початкова й середня школа

Зарахування дитини до дитячого садка відбувається протягом року, батьки 
можуть зарахувати дитину на погодинну або денну програму дитячого 
садка, якщо в дитячому садку є вільне місце. Інформацію про вільні місця в 
дитячих садках у різних адміністративних районах можна отримати в 
інформаційному пункті міністерства: https://paka3.mss.edus.si/registriweb/
Vrtci.aspx

Дитячий садок можуть відвідувати діти з 11 місяців до вступу у початкову 
школу. Перед зарахуванням дитини до дитячого садка батьки повинні 
надати довідку від педіатра про стан здоров’я дитини, а також довідку про 
щеплення дитини (проти кору, паротиту та краснухи).

Більше інформації тут: https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-
nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/cepljenje_migrantov_ukrajina_dod_obveznost_2.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/cepljenje_migrantov_ukrajina_dod_obveznost_2.pdf
https://www.gov.si/zbirke/storitve/odstopanja-za-netrgovske-premike-hisnih-zivali-izredne-okoliscine-v-ukrajini-220228105821/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/odstopanja-za-netrgovske-premike-hisnih-zivali-izredne-okoliscine-v-ukrajini-220228105821/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/odstopanja-za-netrgovske-premike-hisnih-zivali-izredne-okoliscine-v-ukrajini-220228105821/
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Bolezni-zivali/Steklina/Application_Non-commercial-movements-of-pets-Exceptional-situation-in-Ukraine.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Bolezni-zivali/Steklina/Application_Non-commercial-movements-of-pets-Exceptional-situation-in-Ukraine.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Bolezni-zivali/Steklina/Application_Non-commercial-movements-of-pets-Exceptional-situation-in-Ukraine.pdf
mailto:pets-crisisUA.uvhvvr%40gov.si?subject=
mailto:pets-crisisUA.uvhvvr%40gov.si?subject=
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
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Початкова й середня освіта

Особи, що знаходяться під тимчасовим захистом, які не досягли 18 
років, зараховуються до початкової школи на тих самих умовах, що 
й громадяни Республіки Словенія. З огляду на правила навчального 
процесу в початковій школі, діти зазвичай навчаються у школах 
того району, де вони проживають. Дітей записують до школи самі 
батьки або в супроводі друзів-словенців. Якщо дитина неповнолітня і 
проживає тут без батьків, до школи ї ї повинен записати опікун. Школа 
зараховує дитину з тимчасовим захистом і надає підтвердження про 
освіту.

Особи, що знаходяться під тимчасовим захистом, віком до 18 років 
зараховуються до середньої школи на тих самих умовах, що й 
громадяни Республіки Словенія, що означає, що навчання для них 
є безкоштовним, і вони повинні відповідати умовам зарахування, 
встановленим Законом про гімназії та Законом про професійно-
технічну освіту. Особа, що знаходиться під тимчасовим захистом, 
може приєднатися до програми середньоі школи та іншого закладу 
за наявності вільного місця в школі чи гімназії. Особа може також 
вступити 
до загальноосвітнього навчального закладу або закладу вищої 
професійної освіти протягом навчального року.

Курси словенської мови, організовані старшими середніми школами 
на початку навчального року, є обов’язковими та безкоштовними для 
всіх учнів із тимчасовим захистом. У другому семестрі передбачені 
додаткові уроки словенської мови.

Більше інформації тут: https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-
slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/ 
Короткий цикл вищої професійної освіти

Особи, що знаходяться під тимчасовим захистом, зараховуються 
до закладів вищої професійної освіти короткого циклу відповідно 
до правил, що застосовуються до негромадян. Кандидати на вступ 
повинні подати заяву у відповідний строк за допомогою онлайн-
форми заяви на веб-сайті Служби подачі заяв на вищу освіту https://
vss-ce.com/vps

Вища освіта

Для біженців з України, що знаходяться під тимчасовим захистом, є 
додаткові місця для вступу на бакалаврат та магістратуру. Заяву 
необхідно подати на сторінці eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/?
lang=en, де ви також знайдете інформацію про програми вищої 
освіти, які пропонують словенські навчальні заклади, та інформацію 
про правильне заповнення заяв.

https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://vss-ce.com/vps
https://portal.evs.gov.si/prijava/?lang=en
https://portal.evs.gov.si/prijava/?lang=en


15

Визнання академічних звань

Рішення про зарахування до загальноосвітнього навчального 
закладу або вищого навчального закладу особи з тимчасовим 
захистом, яка не може підтвердити попередню освіту відповідними 
документами чи довідками, приймається обраним навчальним 
закладом. Враховуються рекомендації Інституту освіти Республіки 
Словенія, що визначає напрям співбесіди, яка проводиться у 
навчальному закладі для оцінки знань кандидата та надання 
рекомендацій для складання індивідуального плану.

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням: https://www.
gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/

Хочете дізнатися більше про свої права?

Агентство Європейського Союзу з питань надання притулку пропонує 
інформаційні листівки для дорослих і дітей за посиланням: https://
euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-vidpovid-euaa-agentstvo-
evropeyskogo-soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v

Хочете дізнатися більше про тимчасовий захист у 
інших країнах ЄС?

Додаткову інформацію про тимчасовий захист у інших країнах можна 
отримати на веб-сторінці EUAA Who is Who за посиланням: https://
whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx

https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://euaa.europa.eu/euaa-response-russian-invasion-ukraine
https://euaa.europa.eu/euaa-response-russian-invasion-ukraine
https://euaa.europa.eu/euaa-response-russian-invasion-ukraine
https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx
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Ви можете подати заяву на захист у день прибуття до Республіки 
Словенія або якомога швидше після прибуття. Ви можете звернутися 
із заявою про надання міжнародного захисту до будь-якого 
державного органу чи органу місцевого самоврядування, який 
повідомить про це поліцію. Після того, як ви висловите офіційній особі 
свій намір подати заяву про міжнародний захист, вас направлять або 
доставлять до поліції. 

Більше інформації словенською та англійською мовою можна 
отримати тут: https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-
citizens-of-ukraine/

Міжнародний захист4.

https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
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Загальна інформація 
Послуги Веб-сайт QR-код 

Загальна інформація про 
Словенію 

https://www.stat.si/StatWeb/e
n 

Доступно англійською та 
словенською мовами 

Посольство / консульство 
України  

https://slovenia.mfa.gov.ua/ 

Доступно українською та 
англійською мовами  

Сайт організацій, що 
надають допомогу 
жертвам торгівлі людьми 

https://www.gov.si/en/registri
es/projects/combating-
trafficking-in-human-
beings/#e153869 

Доступно англійською 
мовою 

Веб-сайт Червоного 
Хреста для українців у 
Словенії 

https://www.rks.si/sl/Novice/p
omoc-prebivalcem-Ukrajine/ 

Доступно словенською 
мовою 

Додаток І. Довідкові матеріали 

https://www.stat.si/StatWeb/en
https://www.stat.si/StatWeb/en
https://slovenia.mfa.gov.ua/
https://www.gov.si/en/registries/projects/combating-trafficking-in-human-beings/#e153869
https://www.gov.si/en/registries/projects/combating-trafficking-in-human-beings/#e153869
https://www.gov.si/en/registries/projects/combating-trafficking-in-human-beings/#e153869
https://www.gov.si/en/registries/projects/combating-trafficking-in-human-beings/#e153869
https://www.rks.si/sl/Novice/pomoc-prebivalcem-Ukrajine/
https://www.rks.si/sl/Novice/pomoc-prebivalcem-Ukrajine/
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Веб-сайт Карітас для 
українців у Словенії 

https://www.karitas.si/stopimo
-skupaj-za-ukrajino/

Доступно словенською 
мовою 

Інформація, консультації, 
допомога членам 
спільноти ЛГБТКІА+ 

https://ljubljanapride.org/en/ 

Доступно англійською та 
словенською мовами 

Вимоги для в'їзду https://www.gov.si/en/topics/s
lovenias-assistance-to-the-
citizens-of-ukraine/ 

Доступно українською, 
словенською та 
англійською мовами 

Тимчасовий захист 

• Критерії відповідності
для реєстрації

• Вимоги

• Процедура /
реєстрація 

https://www.gov.si/en/topics/s
lovenias-assistance-to-the-
citizens-of-ukraine/ 

Доступно українською, 
словенською та 
англійською мовами 

https://www.karitas.si/stopimo-skupaj-za-ukrajino/
https://www.karitas.si/stopimo-skupaj-za-ukrajino/
https://ljubljanapride.org/en/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
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Житло 

• Державна система
розміщення

• Проживання у
приватних осіб /
реєстрація

https://www.gov.si/en/topics/s
lovenias-assistance-to-the-
citizens-of-ukraine/ 

Доступно українською, 
словенською та 
англійською мовами 

Охорона здоров’я 

• Медична допомога
для українських
біженців

• Психологічна
підтримка

https://www.nijz.si/sl/health-
care-persons-ukraine 

Доступно словенською та 
англійською мовами 

Інформація про COVID-19 https://www.gov.si/en/news/2
022-02-18-rvt-condition-no-
longer-applies-for-entry-into-
slovenia/ 

Доступно англійською 
мовою 

Доступ до освіти 

• Інформація про доступ
до освіти й
зарахування до
державних шкіл

• Вища освіта

https://www.gov.si/uk/temi/do
pomoga-yaku-slovenya-nada-
gromadyanam-
ukrani/navchannya-dtey-z-
ukrani-u-sloven/ 

Доступно українською, 
словенською та 
англійською мовами 
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Міжнародний захист 
Інформація про те, як 
подати заяву на 
отримання міжнародного 
захисту  

https://www.gov.si/en/topics/slov
enias-assistance-to-the-citizens-
of-ukraine/ 

Доступно українською, 
словенською та англійською 
мовами 

https://www.gov.si/en/topics/me
dnarodna-zascita/ 

Доступно українською, 
словенською та англійською 
мовами 
Інформаційні платформи 

Найпоширеніші запитання 
й відповіді щодо в’їзду, 
оформлення тимчасового 
захисту й різноманітних 
прав 

https://www.gov.si/en/topics/slov
enias-assistance-to-the-citizens-
of-ukraine/ 

Доступно українською, 
словенською та англійською 
мовами 

https://slovenia-ukraine.info/en/ 
Доступно українською, 
словенською та англійською 
мовами 

Спеціальна сторінка 
Європейської комісії для 
людей, які залишають 
Україну  

https://ec.europa.eu/info/strategy
/priorities-2019-2024/stronger-
europe-world/eu-solidarity-
ukraine/eu-assistance-
ukraine/information-people-
fleeing-war-ukraine_en 
Доступно українською, 
російською й англійською 
мовами 
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Допомога УВКБ ООН Information for Refugees, 
Asylum-seekers and Stateless 
People | UNHCR 

Доступно англійською 
мовою 

Ресурси EUAA 

Інформаційний буклет 
EUAA для українців про 
тимчасовий захист 

https://euaa.europa.eu/euaa-
response-war-ukraine-
vidpovid-euaa-agentstvo-
evropeyskogo-soyuzu-z-
pitan-pritulkuna-viynu-v-
ukraini 

Доступно англійською 
мовою 

Додаткова інформація про 
тимчасовий захист у інших 
країнах 

https://whoiswho.euaa.europ
a.eu

Доступно англійською 
мовою 
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