
 Тимчасовий захист переміщених осіб з України в 
Республіці Словенія 

Міжнародний захист (статус біженця, додатковий захист) 

Отримання статусу Особи, які перед 24-м лютого 2022 р. перебували в 
Україні: 

• Громадяни України, 
• Особи без громадянства та громадяни третіх 

держав, не громадяни України, що 
перебували під міжнародним захистом з 
боку України або під іншим видом захисту, 

• Члени сім’ї осіб з першого та другого пункту, 
• Особи без громадянства та громадяни третіх 

держав, не громадяни України, що 
перебували в Україні на підставі дійсного 
дозволу на постійне місце проживання в 
Україні які не можуть повернутись до свої 
країни в безпечний спосіб. 

Статус біженця надається громадянину третьої країни, який 
знаходиться за межами країни, громадянином якої він є, з 
причини обґрунтованого страху переслідування за ознакою 
раси, релігії, національності, належності до певної соціальної 
групи або певних політичних переконань і який не може або 
не бажає користуватися захистом цієї країни через такий 
страх або особі без громадянства, яка перебуває за межами 
країни свого звичайного проживання і яка не може або не 
бажає повертатися в цю країну з причини обґрунтованого 
страху. 
 
Статус субсидованого захисту надається громадянину третьої 
країни або особі без громадянства, яка не має права на 
отримання статусу біженця, якщо є вагома причина, по якій 
після повернення в країну походження або країну останнього 
звичайного проживання, в разі особи без громадянства, він 
зіткнеться з реальним ризиком заподіяння серйозної шкоди, 
що включає: 

• Смертна кара або страта, 
• тортури або нелюдське або принижуюче гідність 

поводження або покарання щодо заявника в країні 
походження, 

• серйозна і індивідуальна загроза життю або особистості 
цивільної особи в результаті довільного насильства в 
ситуаціях Міжнародного або внутрішнього збройного 
конфлікту. 

 
 

Від подачі заявки 
до отримання 
статусу 

Заява подається не пізніше, ніж через три дні після 
надходження в РС в поліцейську дільницю. 
Процедура коротка (скорочена декларативна 

Намір (заява) подається якомога швидше після в'їзду в РС в 
поліцейській дільниці. Заявник повинен бути переданий 
компетентним органам до притулку для біженців. Клопотання 



процедура). Адміністративна одиниця видає 
заявнику особову картку з тимчасовим захистом в 
Республіці Словенії. 
Можливість розміщення в центрах розміщення 
Республіки Словенії, де людина має право на 
базовий догляд та харчування. 
Можливість розміщення в приватному житлі за свій 
рахунок. 
Право на невідкладну медичну допомогу та 

невідкладне лікування. 

про міжнародний захист подається в приміщенні Міністерства 
внутрішніх справ, де особа подає клопотання про міжнародний 
захист. За запитом слід особиста Співбесіда (друга співбесіда), 
за яким може послідувати ще одне або кілька співбесід. 
Цей процес може займати різний час (може становити кілька 

місяців або навіть років). 

Заявники на отримання міжнародного захисту мають такі 

права: 

• проживання в Республіці Словенія і пересування 
в межах району муніципалітету, в якому у нього є 
певна адреса тимчасового проживання, який не 
поширюється на неповнолітніх заявників на 
міжнародний захист. Вони можуть необмежено 
пересуватися по території РС. 

•  матеріальне забезпечення в разі розміщення в 
притулку для біженців, його філії або місці 
розміщення, розташованому на кордоні або 
поблизу кордону, в аеропорту або на судні, 
розташованому на якірній стоянці порту або 
порту, 

•  невідкладна медична допомога (неповнолітні, 
які претендують на міжнародний захист, мають 
право на медичне обслуговування в тому ж 
обсязі, що і діти, які є членами сім'ї, що 
підлягають обов'язковому медичному 
страхуванню. У тій же мірі школярі після 18 років 
також мають право на медичне обслуговування. 
року, до закінчення школи, але найбільше до 26 
років.) 

•  освіта, 
•  доступ до ринку праці, 
•  гуманітарна допомога, 



•  кишенькові гроші-в розмірі 18 євро на людину в 
місяць. 

 
Особи, які клопотають про міжнародний захист, не мають 
права на фінансову допомогу для приватного проживання у 
разі переміщення з притулку. Особи, які клопотають про 
міжнародний захист, можуть перебувати за межами притулку 
на підставі дозволу не більше 60 днів протягом одного року. 
Заявник має право на вільний доступ до ринку праці через 9 

місяців після подачі заяви, за умови, що рішення 

Компетентного органу не було вручено протягом цього періоду 

і ця затримка не може бути зарахована заявнику.  

Тривалість статус 

захисту в РС 

1 рік з можливістю подвійного продовження на 6 
місяців. 
Особи, які мають статус тимчасового проживання в 

РС. 

Статус біженця: право на постійне проживання в Республіці 

Словенія. 

Субсидований  захист: право на тимчасове проживання в 

Республіці Словенія (захист може тривати різний час, мінімум 1 

рік. Особа, яка приймає рішення за клопотанням про 

міжнародний захист, вирішує, на який термін буде надано 

захист, виходячи зі ступеня загрози і ситуації в країні 

походження (наприклад, 2 або 3 роки) з можливістю 

продовження, якщо ситуація в країні походження все ще 

зберігається). У разі продовження додаткового захисту захист 

продовжується на 2 роки.  

Права  • Тимчасове проживання в Республіці 
Словенія, 

•  Проживання та харчування в центрах 
розміщення або грошова допомога для 
приватного проживання (визначається з 
базової суми мінімального доходу 
відповідно до кількості членів сім'ї особи, яка 

•  Інформація про статус, права та обов'язки осіб, яким 
надано міжнародний захист в Республіці Словенія, 

• Постійне (статус біженця) або тимчасове 
(субсидований захист) проживання в Республіці 
Словенія, 

• Допомога в інтеграції в суспільство. 
 



перебуває під тимчасовим захистом), 
•  Охорона здоров'я: (невідкладна медична 

допомога та екстрений транспорт швидкої 
допомоги та право на невідкладну 
стоматологічну допомогу; невідкладне 
лікування за рішенням лікаря; неаварійні 
Послуги спеціалізованих амбулаторних та 
стаціонарних установ; Охорона здоров'я 
жінок; обов'язкові медичні огляди перед 
включенням в освітній процес та під час 
навчання в початковій або середній школі. 
Комісія з охорони здоров'я може, в 
обґрунтованих випадках, схвалити більш 
широкий обсяг медичної допомоги. Особа з 
тимчасовим захистом звертається за 
медичними послугами за допомогою картки 
особи з тимчасовим захистом. На підставі 
затвердження медичної комісії, зазначеної в 
третьому абзаці цієї статті, неповнолітні, які 
перебувають під тимчасовим захистом, 
мають право на медичне обслуговування в 
тому ж обсязі, що і діти, які підлягають 
обов'язковому медичному страхуванню в 
якості членів сім'ї. У тій же мірі, на підставі 
схвалення комісії з охорони здоров'я, 
згаданої в третьому абзаці цієї статті, школярі 
після 18 років також мають право на медичне 
обслуговування. року, до закінчення школи, 
але найбільше до 26 років.) 

• Робота. Вільний доступ до ринку праці 
•  Освіта (право на участь у програмах 

дошкільної освіти, початкової школи, 
професійної освіти, середньої професійної 

Інші рава осіб, яким надано міжнародний захист в Республіці 
Словенія, еквівалентні правам громадян Республіки Словенія: 
       * Охорона здоров'я, 

* соціальний захист, 
* освіта, 
* зайнятість і робота. 
Особа, якій надано міжнародний захист і яка уклала 
договір про інтеграційну діяльність протягом одного місяця 
після отримання статусу, має право на: 
* проживання в будинку або інших місцях розміщення, 
* грошова компенсація за ПРИВАТНЕ проживання, 
* знайомство зі словенським суспільством, 
* Курс словенської мови, 
* здача тесту на знання словенської мови, 
* інші витрати, пов'язані з освітою, 
* покривати витрати на переклад, пов'язані з визнанням та 
оцінкою освіти на основі відповідних підтверджуючих 
документів, 
* покривати витрати, пов'язані з визнанням та оцінкою 
освіти, коли формальна освіта не може бути підтверджена 
документами, 
* спілкування з членами сім'ї, 
* безкоштовна юридична допомога на тому ж рівні, що і 
громадянам Словенії, 

      * інформація про права та обов'язки. 



освіти, загальної освіти та вищої професійної 
освіти, а також зарахування на програми 
вищої освіти. Ті, хто відвідує початкову і 
середню школу, мають право на 
безкоштовний пізній сніданок і обід. Учні 
початкових класів мають право на 
безкоштовний транспорт). 

• Грошова допомога - для осіб, які не 
проживають в центрах розміщення і не 
мають доходу та інших пільг (по відношенню 
до базової суми мінімального доходу, яка з 1 
квітня 2022 року становить 421,89 євро, 
згідно з наступними критеріями: 

- за першого дорослого або заявника-
100%, 

- за кожного наступного дорослого в 
сім'ї-70%, 

- за дитину до 18 років-30%, 
- за несупроводжуваного 

неповнолітнього-100%. 
• Кишенькові гроші в разі проживання в 

центрі розміщення-30% від базової суми 
мінімального доходу. 

•  Возз'єднання сім'ї, 
•  Безкоштовна юридична допомога, 
•  Інформація про права та обов'язки, 
• Допомога у виконанні прав, передбачених 

цим законом. 

Інші можливості Особи, які перебувають під тимчасовим захистом, 
можуть клопотати про міжнародний захист під час 
або після припинення дії тимчасового захисту. 
 
Після припинення тимчасового захисту особам, які 

 



ще не можуть повернутися в країну або регіон 

походження за станом здоров'я, 

несупроводжуваним неповнолітнім, які навчаються в 

Республіці Словенія, і сім'ям, чиї діти є 

неповнолітніми і навчаються в Республіці Словенія, 

може бути надано право на продовження їх 

перебування в Республіці зі Словенії. 

Правова база Закон Про тимчасовий захист переміщених осіб 

(Офіційний вісник Республіки Словенії, № 16/17-

офіційний зведений текст) 

Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, 

št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) 

Закон Про міжнародний захист (Офіційний вісник Республіки 

Словенії, № 16/17-офіційний зведений текст і 54/21) 

Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno 

prečiščeno besedilo in 54/21) 

 


