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Будь ласка, перешліть цю розсилку! 
Чи хотіли б ви отримувати ці інформаційні бюлетені на свою поштову 

скриньку? Надішліть електронний лист на oekrainers@nuenen.nl . Вкажіть 

«підписка на інформаційний бюлетень» у темі. Ви також можете читати 

інформаційні бюлетені на нашому веб-сайті: 

https://www.nuenen.nl/oekrainers  

 

Життя в пункті прийому 

Кілька мешканців пункту прийому знайшли оплачувану роботу після прибуття до 

Нідерландів. Тому вони більше не отримують допомоги на проживання. Інші мешканці 

охоче беруться до роботи. Посередництво у працевлаштуванні відбувається через Huis 

naar Werk. Складність в тому, що в багатьох випадках біженці не розмовляють жодною 

іншою мовою, окрім української. 

Тепер, коли також відкрито муніципальну приймальню в Son & Breugel, менеджер 

Міріам де Грут розподіляє свій час між двома локаціями. Зазвичай вона присутня в 

Нуенені двічі на тиждень і проводить щотижневі збори мешканців на одному з них. В неї 

гнучкий графік зранку, щоб мати змогу швидко реагувати на питання, які потребують 

уваги в будь-якому місці. 

Охорона здоров'я (страхування) 

З 1 липня 2022 року медичне обслуговування біженців з України відшкодовуватиметься 

згідно з новим Положенням про медичне обслуговування переселенців з України 

(ПМО). Це спрощує медичним працівникам вимогу відшкодування медичної допомоги 

для біженців з України. 

Щоб уберегти від додаткового навантаження і без того завантажену амбулаторію 

загального профілю Нуенена, догляд за біженцями було розподілено між різними 

практиками. За кожним біженцем закріплено постійного лікаря загальної практики. 

Біженці, які починають працювати, тепер підлягають страхуванню, поки вони працюють. 

Через часто короткострокові трудові контракти було вирішено, що з 1 серпня 

працюючим біженцям більше не потрібно оформляти медичне страхування. Тоді вони 

потраплять під дію ПМО. 

Побажання 

Одна з мешканок щодня приводить свого онука до школи пішки, яка знаходиться за 20 

хвилин ходьби від Vrouwkensakker. Вона хотіла б робити це на велосипеді, тому ми 

шукаємо жіночий велосипед з дитячим сидінням для дитини 5 років на спинці. Якщо у 

вас є велосипед, будь ласка, надішліть електронний лист із зображенням велосипеда 

на oekrainers@nuenen.nl. 
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Бажаєте допомогти? 

Чи хотіли б ви стати волонтером, щоб допомогти 

українським біженцям в Нуенені? Зареєструйтесь у 

Волонтерському центрі групи LEV за телефоном 040 

283 16 75. З вами зв’яжеться хтось від імені групи LEV, щоб обговорити ваші бажання 

та можливості.  
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