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ПСИХОЛОГІЧНА ТА ПРАВОВА
ДОПОМОГА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Щиро дякуємо за допомогу у підготовці матеріалів

Щиро дякуємо за допомогу у підготовці матеріалів організації MEOSZ! MEOSZ надає допомогу українцям 
з інвалідністю в Угорщині. 
Ви можете звернутись, написавши на мейл: menekultugy@meosz.hu. 
Організація також надає пряму допомогу (наприклад, транспорт) 
через програму, що фінансується Європейським форумом з проблем інвалідності. 
Деяка інформація для українців(ок) з інвалідністю, які рятуються від війни, 
доступна на сайті MEOSZ: http://www.meosz.hu/informaciok-ukranoknak/

Цей матеріал підготовлений у межах проєкту «Гаряча лінія допомоги для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану», 
що реалізується ГО «Вектор прав людини» у співпраці з ГО «Боротьба за права» за підтримки проєкту «Права людини для 
України», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ 
Данії протягом 2019—2023 роках. 

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам цього матеріалу і не обов’язково відображають погляди Міністерства 
закордонних справ Данії, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН. 

Психологічна та правова допомога для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану.
В Україні діє онлайнова лінія допомоги «Психологічна та правова допомога для людейз інвалідністю в умовах воєнного стану»,  
на яку можна звернутись як з України, так і з-закордону.
 
Хто може отримати психологічну та правову допомогу?
Люди з інвалідністю та їх опікуни(-ки), які знаходяться закордоном чи в Україні. 
Допомога може надаватись як дорослим, так і за потреби дітям.

Яку допомогу можна отримати?
 • Індивідуальні психологічні онлайнові консультації;
 • приєднатись до психотерапевтичних онлайнових груп підтримки, де люди 

зі схожими проблемами діляться своїм досвідом та зі спеціалістами(-ками) знаходять 
шляхи їх подолання;

 • консультації з правових питань, які виникають на території України та закордоном 
щодо соціальних гарантій для людей з інвалідністю.

Як звернутись за допомогою?
заповнити онлайн-форму: https://bit.ly/36ZxDPd  
після чого з вами зв’яжеться оператор 
у обраний вами спосіб;

Працевлаштування в Угорщині.

Українці(-ки) під тимчасовим захистом можуть працювати без дозволу на роботу, в тому числі ті, 
хто тільки подав заяву на отримання статусу тимчасового захисту.

Чи існують спеціальні умови працевлаштування для людей з інвалідністю?
Особливих умов працевлаштування для людей з інвалідністю немає.
Що стосується роботи, важливо зазначити, що люди з інвалідністю мають право на пільгу 
з податку на доходи фізичних осіб. Найкращий спосіб отримати роботу для людини 
з інвалідністю – це подати заяву на комплексну кваліфікацію («komplex minősítés»). 
З комплексною кваліфікацією він або вона може працювати як працівник зі зниженою 
працездатністю («megváltozott munkaképességű»). 
Це фінансово привабливий варіант для роботодавців, тому вони більш охоче працевлаштовують 
людей із інвалідністю. Щоб отримати комплексну кваліфікацію, люди з інвалідністю повинні 
спочатку звернутися до свого лікаря загальної практики (сімейного лікаря).

Інші питання.

Український дозвіл на паркування для людей з інвалідністю діє в Угорщині.

Яку соціальну допомогу можуть отримати люди з інвалідністю в Угорщині?
Люди з інвалідністю, які рятуються від війни в України та перебувають під тимчасовим захистом  в Угорщині, мають право на всі види 
«державної фінансової допомоги для людей з інвалідністю»,  якщо вони відповідають тим самим критеріям, що й громадяни Угорщини 
з інвалідністю. Немає спеціальної державної допомоги людям з інвалідністю, які виїжджають з України. Державна підтримка всіх людей 
(у тому числі з інвалідністю), які виїхали з України та мають статус тимчасового захисту  полягає в наступному:

Державна медична допомога в Угорщині.

Люди з інвалідністю зі статусом тимчасового захисту мають право 
на повне державне медичне обслуговування, наприклад:
 • послуги лікаря загальної практики (сімейного лікаря),
 • спеціалізована медична допомога (за направленням лікаря загальної практики (сімейного лікаря),
 • медикаменти, перев'язувальні засоби, які покриваються соціальним страхуванням 
    (за призначенням лікаря),

 • медичні вироби, які покриваються соціальним страхуванням (за призначенням лікаря).

Чи можуть люди з інвалідністю отримати необхідну спеціальну медичну допомогу?
Так,   можна отримати спеціальну медичну допомогу, яка вам потрібна, адже ви маєте право 
на повне державне медичне обслуговування. 
Першим кроком у процесі отримання будь-якої медичної допомоги є лікар загальної практики 
(сімейний лікар). Ви можете самостійно обрати лікаря загальної практики.

Чи є особливості для людей з інвалідністю у легалізації свого перебування?

Ні.   Для отримання статусу тимчасового захисту немає особливостей 
для людей з інвалідністю.

Чи необхідно підтверджувати статус інвалідності в Угорщині?
Українські довідки як підтвердження інвалідності в Угорщині 
не приймаються. 
Людина з інвалідністю має пройти через
угорську систему підтвердження статусу 
на основі українських медичних довідок. 
Якщо українських медичних довідок немає, їх необхідно 
отримати в Угорщині.

Легальне перебування на території Угорщини. 

Право на тимчасовий захист в Угорщині мають:
 • громадян(-к)и України
 • член сім'ї громадянина(-ки) України
 • люди, визнані біженцем(-кою) або особами без 
   громадянства в Україні

 • члени сім’ї людей, визнаних біженцем(-кою) або 
   особами без громадянства в Україні, які проживали 
   в Україні до 24 лютого та прибули до Угорщини 
   24 лютого або пізніше. Люди, які виїжджають 
   з України, рятуючись від війни, можуть в'їхати 
   до Угорщини на будь-якому пункті пропуску без обмежень.

Цей статус називається в Угорщині тимчасовим захистом 
(угорською мовою – «menedékes», прихисток). Це не те саме, 
що статус біженця, який надається шукачам притулку 
лише в особливих випадках і в результаті тривалої 
складної процедури.

Такий статус вам також надається, якщо ви прибули до 
Угорщини не напряму з України, а через іншу країну. Зауважте, 
однак, що ви можете просити про отримання захисту, лише 
якщо прибули до Угорщини 24 лютого 2022 року або пізніше. 
До членів сім’ї відносяться: чоловік/дружина, цивільний 
чоловік/дружина (партнер), дитина віком до 18 років та родичі, 
які проживали у спільному домогосподарстві в Україні. 
Члени сім’ї мають право на такий захист, навіть у тих випадках, 
коли вони не є громадянами України або прибули до Угорщини 
до 24 лютого.
Тимчасовий захист діє до 4 березня 2023 року. Захист буде 
автоматично продовжено на один рік, якщо війна не 
закінчиться до наступної весни.

Детальніша інформація українською мовою: 
https://bit.ly/3RSSzdb 

1

 • видача документів, що посвідчують особу;

 • видача посвідки на проживання (де вказано місце проживання);

 • перебування в пункті прийому з наданням послуг прийому 
протягом усього періоду тимчасового захисту;

 • охорона здоров’я (доступні послуги, визначені законодавством);

 • відшкодування витрат, пов'язаних з початковою та середньою 
освітою (включаючи витрати 
на проїзд);

 • відшкодування витрат на поїздки (для цілей, пов'язаних 
з адміністративними процедурами, охороною здоров'я, 
інтеграційними послугами, пошуком роботи, 
працевлаштуванням);

 • відшкодування витрат на переклад документів;

 • матеріальна підтримка для остаточного виїзду з Угорщини;

 • безкоштовний курс угорської мови (520 уроків);

 • місячна допомога у розмірі 28 500 форинтів (приблизно 62 євро) 
для дорослих або 13 700 форинтів (приблизно 37 євро) для дітей за 
умови, що вони з’являться до органів влади та влаштуюся на 
роботу, яку орган влади може їм запропонувати (за виключенням 
того, якщо вони вже самостійно знайшли роботу, доглядають за 
дитиною до 3 років або їм менше 18 років та вони мають денну 
форму навчання);

 • таке ж право для дітей шкільного віку відвідувати школу, як і для 
угорських дітей (оскільки цей тип дозволу на проживання має бути 
дійсним більше 3 місяців);

 • діти осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, також можуть 
відвідувати дитячий садок або ясла.

зателефонувати або написати за ном.тел.: 

(також у Viber, Telegram, WhatsApp).

+38 050 224-72-36
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Щиро дякуємо за допомогу у підготовці матеріалів

Щиро дякуємо за допомогу у підготовці матеріалів організації MEOSZ! MEOSZ надає допомогу українцям 
з інвалідністю в Угорщині. 
Ви можете звернутись, написавши на мейл: menekultugy@meosz.hu. 
Організація також надає пряму допомогу (наприклад, транспорт) 
через програму, що фінансується Європейським форумом з проблем інвалідності. 
Деяка інформація для українців(ок) з інвалідністю, які рятуються від війни, 
доступна на сайті MEOSZ: http://www.meosz.hu/informaciok-ukranoknak/

Цей матеріал підготовлений у межах проєкту «Гаряча лінія допомоги для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану», 
що реалізується ГО «Вектор прав людини» у співпраці з ГО «Боротьба за права» за підтримки проєкту «Права людини для 
України», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ 
Данії протягом 2019—2023 роках. 

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам цього матеріалу і не обов’язково відображають погляди Міністерства 
закордонних справ Данії, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН. 

Психологічна та правова допомога для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану.
В Україні діє онлайнова лінія допомоги «Психологічна та правова допомога для людейз інвалідністю в умовах воєнного стану»,  
на яку можна звернутись як з України, так і з-закордону.
 
Хто може отримати психологічну та правову допомогу?
Люди з інвалідністю та їх опікуни(-ки), які знаходяться закордоном чи в Україні. 
Допомога може надаватись як дорослим, так і за потреби дітям.

Яку допомогу можна отримати?
 • Індивідуальні психологічні онлайнові консультації;
 • приєднатись до психотерапевтичних онлайнових груп підтримки, де люди 

зі схожими проблемами діляться своїм досвідом та зі спеціалістами(-ками) знаходять 
шляхи їх подолання;

 • консультації з правових питань, які виникають на території України та закордоном 
щодо соціальних гарантій для людей з інвалідністю.

Як звернутись за допомогою?
заповнити онлайн-форму: https://bit.ly/36ZxDPd  
після чого з вами зв’яжеться оператор 
у обраний вами спосіб;

Працевлаштування в Угорщині.

Українці(-ки) під тимчасовим захистом можуть працювати без дозволу на роботу, в тому числі ті, 
хто тільки подав заяву на отримання статусу тимчасового захисту.

Чи існують спеціальні умови працевлаштування для людей з інвалідністю?
Особливих умов працевлаштування для людей з інвалідністю немає.
Що стосується роботи, важливо зазначити, що люди з інвалідністю мають право на пільгу 
з податку на доходи фізичних осіб. Найкращий спосіб отримати роботу для людини 
з інвалідністю – це подати заяву на комплексну кваліфікацію («komplex minősítés»). 
З комплексною кваліфікацією він або вона може працювати як працівник зі зниженою 
працездатністю («megváltozott munkaképességű»). 
Це фінансово привабливий варіант для роботодавців, тому вони більш охоче працевлаштовують 
людей із інвалідністю. Щоб отримати комплексну кваліфікацію, люди з інвалідністю повинні 
спочатку звернутися до свого лікаря загальної практики (сімейного лікаря).

Інші питання.

Український дозвіл на паркування для людей з інвалідністю діє в Угорщині.

Яку соціальну допомогу можуть отримати люди з інвалідністю в Угорщині?
Люди з інвалідністю, які рятуються від війни в України та перебувають під тимчасовим захистом  в Угорщині, мають право на всі види 
«державної фінансової допомоги для людей з інвалідністю»,  якщо вони відповідають тим самим критеріям, що й громадяни Угорщини 
з інвалідністю. Немає спеціальної державної допомоги людям з інвалідністю, які виїжджають з України. Державна підтримка всіх людей 
(у тому числі з інвалідністю), які виїхали з України та мають статус тимчасового захисту  полягає в наступному:

Державна медична допомога в Угорщині.

Люди з інвалідністю зі статусом тимчасового захисту мають право 
на повне державне медичне обслуговування, наприклад:
 • послуги лікаря загальної практики (сімейного лікаря),
 • спеціалізована медична допомога (за направленням лікаря загальної практики (сімейного лікаря),
 • медикаменти, перев'язувальні засоби, які покриваються соціальним страхуванням 
    (за призначенням лікаря),

 • медичні вироби, які покриваються соціальним страхуванням (за призначенням лікаря).

Чи можуть люди з інвалідністю отримати необхідну спеціальну медичну допомогу?
Так,   можна отримати спеціальну медичну допомогу, яка вам потрібна, адже ви маєте право 
на повне державне медичне обслуговування. 
Першим кроком у процесі отримання будь-якої медичної допомоги є лікар загальної практики 
(сімейний лікар). Ви можете самостійно обрати лікаря загальної практики.

Чи є особливості для людей з інвалідністю у легалізації свого перебування?

Ні.   Для отримання статусу тимчасового захисту немає особливостей 
для людей з інвалідністю.

Чи необхідно підтверджувати статус інвалідності в Угорщині?
Українські довідки як підтвердження інвалідності в Угорщині 
не приймаються. 
Людина з інвалідністю має пройти через
угорську систему підтвердження статусу 
на основі українських медичних довідок. 
Якщо українських медичних довідок немає, їх необхідно 
отримати в Угорщині.

Легальне перебування на території Угорщини. 

Право на тимчасовий захист в Угорщині мають:
 • громадян(-к)и України
 • член сім'ї громадянина(-ки) України
 • люди, визнані біженцем(-кою) або особами без 
   громадянства в Україні

 • члени сім’ї людей, визнаних біженцем(-кою) або 
   особами без громадянства в Україні, які проживали 
   в Україні до 24 лютого та прибули до Угорщини 
   24 лютого або пізніше. Люди, які виїжджають 
   з України, рятуючись від війни, можуть в'їхати 
   до Угорщини на будь-якому пункті пропуску без обмежень.

Цей статус називається в Угорщині тимчасовим захистом 
(угорською мовою – «menedékes», прихисток). Це не те саме, 
що статус біженця, який надається шукачам притулку 
лише в особливих випадках і в результаті тривалої 
складної процедури.

Такий статус вам також надається, якщо ви прибули до 
Угорщини не напряму з України, а через іншу країну. Зауважте, 
однак, що ви можете просити про отримання захисту, лише 
якщо прибули до Угорщини 24 лютого 2022 року або пізніше. 
До членів сім’ї відносяться: чоловік/дружина, цивільний 
чоловік/дружина (партнер), дитина віком до 18 років та родичі, 
які проживали у спільному домогосподарстві в Україні. 
Члени сім’ї мають право на такий захист, навіть у тих випадках, 
коли вони не є громадянами України або прибули до Угорщини 
до 24 лютого.
Тимчасовий захист діє до 4 березня 2023 року. Захист буде 
автоматично продовжено на один рік, якщо війна не 
закінчиться до наступної весни.

Детальніша інформація українською мовою: 
https://bit.ly/3RSSzdb 

 • видача документів, що посвідчують особу;

 • видача посвідки на проживання (де вказано місце проживання);

 • перебування в пункті прийому з наданням послуг прийому 
протягом усього періоду тимчасового захисту;

 • охорона здоров’я (доступні послуги, визначені законодавством);

 • відшкодування витрат, пов'язаних з початковою та середньою 
освітою (включаючи витрати 
на проїзд);

 • відшкодування витрат на поїздки (для цілей, пов'язаних 
з адміністративними процедурами, охороною здоров'я, 
інтеграційними послугами, пошуком роботи, 
працевлаштуванням);

 • відшкодування витрат на переклад документів;

 • матеріальна підтримка для остаточного виїзду з Угорщини;

 • безкоштовний курс угорської мови (520 уроків);

 • місячна допомога у розмірі 28 500 форинтів (приблизно 62 євро) 
для дорослих або 13 700 форинтів (приблизно 37 євро) для дітей за 
умови, що вони з’являться до органів влади та влаштуюся на 
роботу, яку орган влади може їм запропонувати (за виключенням 
того, якщо вони вже самостійно знайшли роботу, доглядають за 
дитиною до 3 років або їм менше 18 років та вони мають денну 
форму навчання);

 • таке ж право для дітей шкільного віку відвідувати школу, як і для 
угорських дітей (оскільки цей тип дозволу на проживання має бути 
дійсним більше 3 місяців);

 • діти осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, також можуть 
відвідувати дитячий садок або ясла.

зателефонувати або написати за ном.тел.: 

(також у Viber, Telegram, WhatsApp).

+38 050 224-72-36



ПСИХОЛОГІЧНА ТА ПРАВОВА
ДОПОМОГА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Щиро дякуємо за допомогу у підготовці матеріалів

Щиро дякуємо за допомогу у підготовці матеріалів організації MEOSZ! MEOSZ надає допомогу українцям 
з інвалідністю в Угорщині. 
Ви можете звернутись, написавши на мейл: menekultugy@meosz.hu. 
Організація також надає пряму допомогу (наприклад, транспорт) 
через програму, що фінансується Європейським форумом з проблем інвалідності. 
Деяка інформація для українців(ок) з інвалідністю, які рятуються від війни, 
доступна на сайті MEOSZ: http://www.meosz.hu/informaciok-ukranoknak/

Цей матеріал підготовлений у межах проєкту «Гаряча лінія допомоги для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану», 
що реалізується ГО «Вектор прав людини» у співпраці з ГО «Боротьба за права» за підтримки проєкту «Права людини для 
України», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ 
Данії протягом 2019—2023 роках. 

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам цього матеріалу і не обов’язково відображають погляди Міністерства 
закордонних справ Данії, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН. 

Психологічна та правова допомога для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану.
В Україні діє онлайнова лінія допомоги «Психологічна та правова допомога для людейз інвалідністю в умовах воєнного стану»,  
на яку можна звернутись як з України, так і з-закордону.
 
Хто може отримати психологічну та правову допомогу?
Люди з інвалідністю та їх опікуни(-ки), які знаходяться закордоном чи в Україні. 
Допомога може надаватись як дорослим, так і за потреби дітям.

Яку допомогу можна отримати?
 • Індивідуальні психологічні онлайнові консультації;
 • приєднатись до психотерапевтичних онлайнових груп підтримки, де люди 

зі схожими проблемами діляться своїм досвідом та зі спеціалістами(-ками) знаходять 
шляхи їх подолання;

 • консультації з правових питань, які виникають на території України та закордоном 
щодо соціальних гарантій для людей з інвалідністю.

Як звернутись за допомогою?
заповнити онлайн-форму: https://bit.ly/36ZxDPd  
після чого з вами зв’яжеться оператор 
у обраний вами спосіб;

Працевлаштування в Угорщині.

Українці(-ки) під тимчасовим захистом можуть працювати без дозволу на роботу, в тому числі ті, 
хто тільки подав заяву на отримання статусу тимчасового захисту.

Чи існують спеціальні умови працевлаштування для людей з інвалідністю?
Особливих умов працевлаштування для людей з інвалідністю немає.
Що стосується роботи, важливо зазначити, що люди з інвалідністю мають право на пільгу 
з податку на доходи фізичних осіб. Найкращий спосіб отримати роботу для людини 
з інвалідністю – це подати заяву на комплексну кваліфікацію («komplex minősítés»). 
З комплексною кваліфікацією він або вона може працювати як працівник зі зниженою 
працездатністю («megváltozott munkaképességű»). 
Це фінансово привабливий варіант для роботодавців, тому вони більш охоче працевлаштовують 
людей із інвалідністю. Щоб отримати комплексну кваліфікацію, люди з інвалідністю повинні 
спочатку звернутися до свого лікаря загальної практики (сімейного лікаря).

Інші питання.

Український дозвіл на паркування для людей з інвалідністю діє в Угорщині.

Яку соціальну допомогу можуть отримати люди з інвалідністю в Угорщині?
Люди з інвалідністю, які рятуються від війни в України та перебувають під тимчасовим захистом  в Угорщині, мають право на всі види 
«державної фінансової допомоги для людей з інвалідністю»,  якщо вони відповідають тим самим критеріям, що й громадяни Угорщини 
з інвалідністю. Немає спеціальної державної допомоги людям з інвалідністю, які виїжджають з України. Державна підтримка всіх людей 
(у тому числі з інвалідністю), які виїхали з України та мають статус тимчасового захисту  полягає в наступному:

Державна медична допомога в Угорщині.

Люди з інвалідністю зі статусом тимчасового захисту мають право 
на повне державне медичне обслуговування, наприклад:
 • послуги лікаря загальної практики (сімейного лікаря),
 • спеціалізована медична допомога (за направленням лікаря загальної практики (сімейного лікаря),
 • медикаменти, перев'язувальні засоби, які покриваються соціальним страхуванням 
    (за призначенням лікаря),

 • медичні вироби, які покриваються соціальним страхуванням (за призначенням лікаря).

Чи можуть люди з інвалідністю отримати необхідну спеціальну медичну допомогу?
Так,   можна отримати спеціальну медичну допомогу, яка вам потрібна, адже ви маєте право 
на повне державне медичне обслуговування. 
Першим кроком у процесі отримання будь-якої медичної допомоги є лікар загальної практики 
(сімейний лікар). Ви можете самостійно обрати лікаря загальної практики.

Чи є особливості для людей з інвалідністю у легалізації свого перебування?

Ні.   Для отримання статусу тимчасового захисту немає особливостей 
для людей з інвалідністю.

Чи необхідно підтверджувати статус інвалідності в Угорщині?
Українські довідки як підтвердження інвалідності в Угорщині 
не приймаються. 
Людина з інвалідністю має пройти через
угорську систему підтвердження статусу 
на основі українських медичних довідок. 
Якщо українських медичних довідок немає, їх необхідно 
отримати в Угорщині.

Легальне перебування на території Угорщини. 

Право на тимчасовий захист в Угорщині мають:
 • громадян(-к)и України
 • член сім'ї громадянина(-ки) України
 • люди, визнані біженцем(-кою) або особами без 
   громадянства в Україні

 • члени сім’ї людей, визнаних біженцем(-кою) або 
   особами без громадянства в Україні, які проживали 
   в Україні до 24 лютого та прибули до Угорщини 
   24 лютого або пізніше. Люди, які виїжджають 
   з України, рятуючись від війни, можуть в'їхати 
   до Угорщини на будь-якому пункті пропуску без обмежень.

Цей статус називається в Угорщині тимчасовим захистом 
(угорською мовою – «menedékes», прихисток). Це не те саме, 
що статус біженця, який надається шукачам притулку 
лише в особливих випадках і в результаті тривалої 
складної процедури.

Такий статус вам також надається, якщо ви прибули до 
Угорщини не напряму з України, а через іншу країну. Зауважте, 
однак, що ви можете просити про отримання захисту, лише 
якщо прибули до Угорщини 24 лютого 2022 року або пізніше. 
До членів сім’ї відносяться: чоловік/дружина, цивільний 
чоловік/дружина (партнер), дитина віком до 18 років та родичі, 
які проживали у спільному домогосподарстві в Україні. 
Члени сім’ї мають право на такий захист, навіть у тих випадках, 
коли вони не є громадянами України або прибули до Угорщини 
до 24 лютого.
Тимчасовий захист діє до 4 березня 2023 року. Захист буде 
автоматично продовжено на один рік, якщо війна не 
закінчиться до наступної весни.

Детальніша інформація українською мовою: 
https://bit.ly/3RSSzdb 
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 • видача документів, що посвідчують особу;

 • видача посвідки на проживання (де вказано місце проживання);

 • перебування в пункті прийому з наданням послуг прийому 
протягом усього періоду тимчасового захисту;

 • охорона здоров’я (доступні послуги, визначені законодавством);

 • відшкодування витрат, пов'язаних з початковою та середньою 
освітою (включаючи витрати 
на проїзд);

 • відшкодування витрат на поїздки (для цілей, пов'язаних 
з адміністративними процедурами, охороною здоров'я, 
інтеграційними послугами, пошуком роботи, 
працевлаштуванням);

 • відшкодування витрат на переклад документів;

 • матеріальна підтримка для остаточного виїзду з Угорщини;

 • безкоштовний курс угорської мови (520 уроків);

 • місячна допомога у розмірі 28 500 форинтів (приблизно 62 євро) 
для дорослих або 13 700 форинтів (приблизно 37 євро) для дітей за 
умови, що вони з’являться до органів влади та влаштуюся на 
роботу, яку орган влади може їм запропонувати (за виключенням 
того, якщо вони вже самостійно знайшли роботу, доглядають за 
дитиною до 3 років або їм менше 18 років та вони мають денну 
форму навчання);

 • таке ж право для дітей шкільного віку відвідувати школу, як і для 
угорських дітей (оскільки цей тип дозволу на проживання має бути 
дійсним більше 3 місяців);

 • діти осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, також можуть 
відвідувати дитячий садок або ясла.

зателефонувати або написати за ном.тел.: 

(також у Viber, Telegram, WhatsApp).

+38 050 224-72-36



ПСИХОЛОГІЧНА ТА ПРАВОВА
ДОПОМОГА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Щиро дякуємо за допомогу у підготовці матеріалів

Щиро дякуємо за допомогу у підготовці матеріалів організації MEOSZ! MEOSZ надає допомогу українцям 
з інвалідністю в Угорщині. 
Ви можете звернутись, написавши на мейл: menekultugy@meosz.hu. 
Організація також надає пряму допомогу (наприклад, транспорт) 
через програму, що фінансується Європейським форумом з проблем інвалідності. 
Деяка інформація для українців(ок) з інвалідністю, які рятуються від війни, 
доступна на сайті MEOSZ: http://www.meosz.hu/informaciok-ukranoknak/

Цей матеріал підготовлений у межах проєкту «Гаряча лінія допомоги для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану», 
що реалізується ГО «Вектор прав людини» у співпраці з ГО «Боротьба за права» за підтримки проєкту «Права людини для 
України», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ 
Данії протягом 2019—2023 роках. 

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам цього матеріалу і не обов’язково відображають погляди Міністерства 
закордонних справ Данії, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН. 

Психологічна та правова допомога для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану.
В Україні діє онлайнова лінія допомоги «Психологічна та правова допомога для людейз інвалідністю в умовах воєнного стану»,  
на яку можна звернутись як з України, так і з-закордону.
 
Хто може отримати психологічну та правову допомогу?
Люди з інвалідністю та їх опікуни(-ки), які знаходяться закордоном чи в Україні. 
Допомога може надаватись як дорослим, так і за потреби дітям.

Яку допомогу можна отримати?
 • Індивідуальні психологічні онлайнові консультації;
 • приєднатись до психотерапевтичних онлайнових груп підтримки, де люди 

зі схожими проблемами діляться своїм досвідом та зі спеціалістами(-ками) знаходять 
шляхи їх подолання;

 • консультації з правових питань, які виникають на території України та закордоном 
щодо соціальних гарантій для людей з інвалідністю.

Як звернутись за допомогою?
заповнити онлайн-форму: https://bit.ly/36ZxDPd  
після чого з вами зв’яжеться оператор 
у обраний вами спосіб;

Працевлаштування в Угорщині.

Українці(-ки) під тимчасовим захистом можуть працювати без дозволу на роботу, в тому числі ті, 
хто тільки подав заяву на отримання статусу тимчасового захисту.

Чи існують спеціальні умови працевлаштування для людей з інвалідністю?
Особливих умов працевлаштування для людей з інвалідністю немає.
Що стосується роботи, важливо зазначити, що люди з інвалідністю мають право на пільгу 
з податку на доходи фізичних осіб. Найкращий спосіб отримати роботу для людини 
з інвалідністю – це подати заяву на комплексну кваліфікацію («komplex minősítés»). 
З комплексною кваліфікацією він або вона може працювати як працівник зі зниженою 
працездатністю («megváltozott munkaképességű»). 
Це фінансово привабливий варіант для роботодавців, тому вони більш охоче працевлаштовують 
людей із інвалідністю. Щоб отримати комплексну кваліфікацію, люди з інвалідністю повинні 
спочатку звернутися до свого лікаря загальної практики (сімейного лікаря).

Інші питання.

Український дозвіл на паркування для людей з інвалідністю діє в Угорщині.

Яку соціальну допомогу можуть отримати люди з інвалідністю в Угорщині?
Люди з інвалідністю, які рятуються від війни в України та перебувають під тимчасовим захистом  в Угорщині, мають право на всі види 
«державної фінансової допомоги для людей з інвалідністю»,  якщо вони відповідають тим самим критеріям, що й громадяни Угорщини 
з інвалідністю. Немає спеціальної державної допомоги людям з інвалідністю, які виїжджають з України. Державна підтримка всіх людей 
(у тому числі з інвалідністю), які виїхали з України та мають статус тимчасового захисту  полягає в наступному:

Державна медична допомога в Угорщині.

Люди з інвалідністю зі статусом тимчасового захисту мають право 
на повне державне медичне обслуговування, наприклад:
 • послуги лікаря загальної практики (сімейного лікаря),
 • спеціалізована медична допомога (за направленням лікаря загальної практики (сімейного лікаря),
 • медикаменти, перев'язувальні засоби, які покриваються соціальним страхуванням 
    (за призначенням лікаря),

 • медичні вироби, які покриваються соціальним страхуванням (за призначенням лікаря).

Чи можуть люди з інвалідністю отримати необхідну спеціальну медичну допомогу?
Так,   можна отримати спеціальну медичну допомогу, яка вам потрібна, адже ви маєте право 
на повне державне медичне обслуговування. 
Першим кроком у процесі отримання будь-якої медичної допомоги є лікар загальної практики 
(сімейний лікар). Ви можете самостійно обрати лікаря загальної практики.

Чи є особливості для людей з інвалідністю у легалізації свого перебування?

Ні.   Для отримання статусу тимчасового захисту немає особливостей 
для людей з інвалідністю.

Чи необхідно підтверджувати статус інвалідності в Угорщині?
Українські довідки як підтвердження інвалідності в Угорщині 
не приймаються. 
Людина з інвалідністю має пройти через
угорську систему підтвердження статусу 
на основі українських медичних довідок. 
Якщо українських медичних довідок немає, їх необхідно 
отримати в Угорщині.

Легальне перебування на території Угорщини. 

Право на тимчасовий захист в Угорщині мають:
 • громадян(-к)и України
 • член сім'ї громадянина(-ки) України
 • люди, визнані біженцем(-кою) або особами без 
   громадянства в Україні

 • члени сім’ї людей, визнаних біженцем(-кою) або 
   особами без громадянства в Україні, які проживали 
   в Україні до 24 лютого та прибули до Угорщини 
   24 лютого або пізніше. Люди, які виїжджають 
   з України, рятуючись від війни, можуть в'їхати 
   до Угорщини на будь-якому пункті пропуску без обмежень.

Цей статус називається в Угорщині тимчасовим захистом 
(угорською мовою – «menedékes», прихисток). Це не те саме, 
що статус біженця, який надається шукачам притулку 
лише в особливих випадках і в результаті тривалої 
складної процедури.

Такий статус вам також надається, якщо ви прибули до 
Угорщини не напряму з України, а через іншу країну. Зауважте, 
однак, що ви можете просити про отримання захисту, лише 
якщо прибули до Угорщини 24 лютого 2022 року або пізніше. 
До членів сім’ї відносяться: чоловік/дружина, цивільний 
чоловік/дружина (партнер), дитина віком до 18 років та родичі, 
які проживали у спільному домогосподарстві в Україні. 
Члени сім’ї мають право на такий захист, навіть у тих випадках, 
коли вони не є громадянами України або прибули до Угорщини 
до 24 лютого.
Тимчасовий захист діє до 4 березня 2023 року. Захист буде 
автоматично продовжено на один рік, якщо війна не 
закінчиться до наступної весни.

Детальніша інформація українською мовою: 
https://bit.ly/3RSSzdb 
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 • видача документів, що посвідчують особу;

 • видача посвідки на проживання (де вказано місце проживання);

 • перебування в пункті прийому з наданням послуг прийому 
протягом усього періоду тимчасового захисту;

 • охорона здоров’я (доступні послуги, визначені законодавством);

 • відшкодування витрат, пов'язаних з початковою та середньою 
освітою (включаючи витрати 
на проїзд);

 • відшкодування витрат на поїздки (для цілей, пов'язаних 
з адміністративними процедурами, охороною здоров'я, 
інтеграційними послугами, пошуком роботи, 
працевлаштуванням);

 • відшкодування витрат на переклад документів;

 • матеріальна підтримка для остаточного виїзду з Угорщини;

 • безкоштовний курс угорської мови (520 уроків);

 • місячна допомога у розмірі 28 500 форинтів (приблизно 62 євро) 
для дорослих або 13 700 форинтів (приблизно 37 євро) для дітей за 
умови, що вони з’являться до органів влади та влаштуюся на 
роботу, яку орган влади може їм запропонувати (за виключенням 
того, якщо вони вже самостійно знайшли роботу, доглядають за 
дитиною до 3 років або їм менше 18 років та вони мають денну 
форму навчання);

 • таке ж право для дітей шкільного віку відвідувати школу, як і для 
угорських дітей (оскільки цей тип дозволу на проживання має бути 
дійсним більше 3 місяців);

 • діти осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, також можуть 
відвідувати дитячий садок або ясла.

зателефонувати або написати за ном.тел.: 

(також у Viber, Telegram, WhatsApp).

+38 050 224-72-36



ПСИХОЛОГІЧНА ТА ПРАВОВА
ДОПОМОГА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
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Щиро дякуємо за допомогу у підготовці матеріалів

Щиро дякуємо за допомогу у підготовці матеріалів організації MEOSZ! MEOSZ надає допомогу українцям 
з інвалідністю в Угорщині. 
Ви можете звернутись, написавши на мейл: menekultugy@meosz.hu. 
Організація також надає пряму допомогу (наприклад, транспорт) 
через програму, що фінансується Європейським форумом з проблем інвалідності. 
Деяка інформація для українців(ок) з інвалідністю, які рятуються від війни, 
доступна на сайті MEOSZ: http://www.meosz.hu/informaciok-ukranoknak/

Цей матеріал підготовлений у межах проєкту «Гаряча лінія допомоги для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану», 
що реалізується ГО «Вектор прав людини» у співпраці з ГО «Боротьба за права» за підтримки проєкту «Права людини для 
України», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ 
Данії протягом 2019—2023 роках. 

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам цього матеріалу і не обов’язково відображають погляди Міністерства 
закордонних справ Данії, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН. 

Психологічна та правова допомога для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану.
В Україні діє онлайнова лінія допомоги «Психологічна та правова допомога для людейз інвалідністю в умовах воєнного стану»,  
на яку можна звернутись як з України, так і з-закордону.
 
Хто може отримати психологічну та правову допомогу?
Люди з інвалідністю та їх опікуни(-ки), які знаходяться закордоном чи в Україні. 
Допомога може надаватись як дорослим, так і за потреби дітям.

Яку допомогу можна отримати?
 • Індивідуальні психологічні онлайнові консультації;
 • приєднатись до психотерапевтичних онлайнових груп підтримки, де люди 

зі схожими проблемами діляться своїм досвідом та зі спеціалістами(-ками) знаходять 
шляхи їх подолання;

 • консультації з правових питань, які виникають на території України та закордоном 
щодо соціальних гарантій для людей з інвалідністю.

Як звернутись за допомогою?
заповнити онлайн-форму: https://bit.ly/36ZxDPd  
після чого з вами зв’яжеться оператор 
у обраний вами спосіб;

Працевлаштування в Угорщині.

Українці(-ки) під тимчасовим захистом можуть працювати без дозволу на роботу, в тому числі ті, 
хто тільки подав заяву на отримання статусу тимчасового захисту.

Чи існують спеціальні умови працевлаштування для людей з інвалідністю?
Особливих умов працевлаштування для людей з інвалідністю немає.
Що стосується роботи, важливо зазначити, що люди з інвалідністю мають право на пільгу 
з податку на доходи фізичних осіб. Найкращий спосіб отримати роботу для людини 
з інвалідністю – це подати заяву на комплексну кваліфікацію («komplex minősítés»). 
З комплексною кваліфікацією він або вона може працювати як працівник зі зниженою 
працездатністю («megváltozott munkaképességű»). 
Це фінансово привабливий варіант для роботодавців, тому вони більш охоче працевлаштовують 
людей із інвалідністю. Щоб отримати комплексну кваліфікацію, люди з інвалідністю повинні 
спочатку звернутися до свого лікаря загальної практики (сімейного лікаря).

Інші питання.

Український дозвіл на паркування для людей з інвалідністю діє в Угорщині.

Яку соціальну допомогу можуть отримати люди з інвалідністю в Угорщині?
Люди з інвалідністю, які рятуються від війни в України та перебувають під тимчасовим захистом  в Угорщині, мають право на всі види 
«державної фінансової допомоги для людей з інвалідністю»,  якщо вони відповідають тим самим критеріям, що й громадяни Угорщини 
з інвалідністю. Немає спеціальної державної допомоги людям з інвалідністю, які виїжджають з України. Державна підтримка всіх людей 
(у тому числі з інвалідністю), які виїхали з України та мають статус тимчасового захисту  полягає в наступному:

Державна медична допомога в Угорщині.

Люди з інвалідністю зі статусом тимчасового захисту мають право 
на повне державне медичне обслуговування, наприклад:
 • послуги лікаря загальної практики (сімейного лікаря),
 • спеціалізована медична допомога (за направленням лікаря загальної практики (сімейного лікаря),
 • медикаменти, перев'язувальні засоби, які покриваються соціальним страхуванням 
    (за призначенням лікаря),

 • медичні вироби, які покриваються соціальним страхуванням (за призначенням лікаря).

Чи можуть люди з інвалідністю отримати необхідну спеціальну медичну допомогу?
Так,   можна отримати спеціальну медичну допомогу, яка вам потрібна, адже ви маєте право 
на повне державне медичне обслуговування. 
Першим кроком у процесі отримання будь-якої медичної допомоги є лікар загальної практики 
(сімейний лікар). Ви можете самостійно обрати лікаря загальної практики.

Чи є особливості для людей з інвалідністю у легалізації свого перебування?

Ні.   Для отримання статусу тимчасового захисту немає особливостей 
для людей з інвалідністю.

Чи необхідно підтверджувати статус інвалідності в Угорщині?
Українські довідки як підтвердження інвалідності в Угорщині 
не приймаються. 
Людина з інвалідністю має пройти через
угорську систему підтвердження статусу 
на основі українських медичних довідок. 
Якщо українських медичних довідок немає, їх необхідно 
отримати в Угорщині.

Легальне перебування на території Угорщини. 

Право на тимчасовий захист в Угорщині мають:
 • громадян(-к)и України
 • член сім'ї громадянина(-ки) України
 • люди, визнані біженцем(-кою) або особами без 
   громадянства в Україні

 • члени сім’ї людей, визнаних біженцем(-кою) або 
   особами без громадянства в Україні, які проживали 
   в Україні до 24 лютого та прибули до Угорщини 
   24 лютого або пізніше. Люди, які виїжджають 
   з України, рятуючись від війни, можуть в'їхати 
   до Угорщини на будь-якому пункті пропуску без обмежень.

Цей статус називається в Угорщині тимчасовим захистом 
(угорською мовою – «menedékes», прихисток). Це не те саме, 
що статус біженця, який надається шукачам притулку 
лише в особливих випадках і в результаті тривалої 
складної процедури.

Такий статус вам також надається, якщо ви прибули до 
Угорщини не напряму з України, а через іншу країну. Зауважте, 
однак, що ви можете просити про отримання захисту, лише 
якщо прибули до Угорщини 24 лютого 2022 року або пізніше. 
До членів сім’ї відносяться: чоловік/дружина, цивільний 
чоловік/дружина (партнер), дитина віком до 18 років та родичі, 
які проживали у спільному домогосподарстві в Україні. 
Члени сім’ї мають право на такий захист, навіть у тих випадках, 
коли вони не є громадянами України або прибули до Угорщини 
до 24 лютого.
Тимчасовий захист діє до 4 березня 2023 року. Захист буде 
автоматично продовжено на один рік, якщо війна не 
закінчиться до наступної весни.

Детальніша інформація українською мовою: 
https://bit.ly/3RSSzdb 

 • видача документів, що посвідчують особу;

 • видача посвідки на проживання (де вказано місце проживання);

 • перебування в пункті прийому з наданням послуг прийому 
протягом усього періоду тимчасового захисту;

 • охорона здоров’я (доступні послуги, визначені законодавством);

 • відшкодування витрат, пов'язаних з початковою та середньою 
освітою (включаючи витрати 
на проїзд);

 • відшкодування витрат на поїздки (для цілей, пов'язаних 
з адміністративними процедурами, охороною здоров'я, 
інтеграційними послугами, пошуком роботи, 
працевлаштуванням);

 • відшкодування витрат на переклад документів;

 • матеріальна підтримка для остаточного виїзду з Угорщини;

 • безкоштовний курс угорської мови (520 уроків);

 • місячна допомога у розмірі 28 500 форинтів (приблизно 62 євро) 
для дорослих або 13 700 форинтів (приблизно 37 євро) для дітей за 
умови, що вони з’являться до органів влади та влаштуюся на 
роботу, яку орган влади може їм запропонувати (за виключенням 
того, якщо вони вже самостійно знайшли роботу, доглядають за 
дитиною до 3 років або їм менше 18 років та вони мають денну 
форму навчання);

 • таке ж право для дітей шкільного віку відвідувати школу, як і для 
угорських дітей (оскільки цей тип дозволу на проживання має бути 
дійсним більше 3 місяців);

 • діти осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, також можуть 
відвідувати дитячий садок або ясла.

зателефонувати або написати за ном.тел.: 

(також у Viber, Telegram, WhatsApp).

+38 050 224-72-36
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Щиро дякуємо за допомогу у підготовці матеріалів

Щиро дякуємо за допомогу у підготовці матеріалів організації MEOSZ! MEOSZ надає допомогу українцям 
з інвалідністю в Угорщині. 
Ви можете звернутись, написавши на мейл: menekultugy@meosz.hu. 
Організація також надає пряму допомогу (наприклад, транспорт) 
через програму, що фінансується Європейським форумом з проблем інвалідності. 
Деяка інформація для українців(ок) з інвалідністю, які рятуються від війни, 
доступна на сайті MEOSZ: http://www.meosz.hu/informaciok-ukranoknak/

Цей матеріал підготовлений у межах проєкту «Гаряча лінія допомоги для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану», 
що реалізується ГО «Вектор прав людини» у співпраці з ГО «Боротьба за права» за підтримки проєкту «Права людини для 
України», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ 
Данії протягом 2019—2023 роках. 

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам цього матеріалу і не обов’язково відображають погляди Міністерства 
закордонних справ Данії, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН. 

Психологічна та правова допомога для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану.
В Україні діє онлайнова лінія допомоги «Психологічна та правова допомога для людейз інвалідністю в умовах воєнного стану»,  
на яку можна звернутись як з України, так і з-закордону.
 
Хто може отримати психологічну та правову допомогу?
Люди з інвалідністю та їх опікуни(-ки), які знаходяться закордоном чи в Україні. 
Допомога може надаватись як дорослим, так і за потреби дітям.

Яку допомогу можна отримати?
 • Індивідуальні психологічні онлайнові консультації;
 • приєднатись до психотерапевтичних онлайнових груп підтримки, де люди 

зі схожими проблемами діляться своїм досвідом та зі спеціалістами(-ками) знаходять 
шляхи їх подолання;

 • консультації з правових питань, які виникають на території України та закордоном 
щодо соціальних гарантій для людей з інвалідністю.

Як звернутись за допомогою?
заповнити онлайн-форму: https://bit.ly/36ZxDPd  
після чого з вами зв’яжеться оператор 
у обраний вами спосіб;

Працевлаштування в Угорщині.

Українці(-ки) під тимчасовим захистом можуть працювати без дозволу на роботу, в тому числі ті, 
хто тільки подав заяву на отримання статусу тимчасового захисту.

Чи існують спеціальні умови працевлаштування для людей з інвалідністю?
Особливих умов працевлаштування для людей з інвалідністю немає.
Що стосується роботи, важливо зазначити, що люди з інвалідністю мають право на пільгу 
з податку на доходи фізичних осіб. Найкращий спосіб отримати роботу для людини 
з інвалідністю – це подати заяву на комплексну кваліфікацію («komplex minősítés»). 
З комплексною кваліфікацією він або вона може працювати як працівник зі зниженою 
працездатністю («megváltozott munkaképességű»). 
Це фінансово привабливий варіант для роботодавців, тому вони більш охоче працевлаштовують 
людей із інвалідністю. Щоб отримати комплексну кваліфікацію, люди з інвалідністю повинні 
спочатку звернутися до свого лікаря загальної практики (сімейного лікаря).

Інші питання.

Український дозвіл на паркування для людей з інвалідністю діє в Угорщині.

Яку соціальну допомогу можуть отримати люди з інвалідністю в Угорщині?
Люди з інвалідністю, які рятуються від війни в України та перебувають під тимчасовим захистом  в Угорщині, мають право на всі види 
«державної фінансової допомоги для людей з інвалідністю»,  якщо вони відповідають тим самим критеріям, що й громадяни Угорщини 
з інвалідністю. Немає спеціальної державної допомоги людям з інвалідністю, які виїжджають з України. Державна підтримка всіх людей 
(у тому числі з інвалідністю), які виїхали з України та мають статус тимчасового захисту  полягає в наступному:

Державна медична допомога в Угорщині.

Люди з інвалідністю зі статусом тимчасового захисту мають право 
на повне державне медичне обслуговування, наприклад:
 • послуги лікаря загальної практики (сімейного лікаря),
 • спеціалізована медична допомога (за направленням лікаря загальної практики (сімейного лікаря),
 • медикаменти, перев'язувальні засоби, які покриваються соціальним страхуванням 
    (за призначенням лікаря),

 • медичні вироби, які покриваються соціальним страхуванням (за призначенням лікаря).

Чи можуть люди з інвалідністю отримати необхідну спеціальну медичну допомогу?
Так,   можна отримати спеціальну медичну допомогу, яка вам потрібна, адже ви маєте право 
на повне державне медичне обслуговування. 
Першим кроком у процесі отримання будь-якої медичної допомоги є лікар загальної практики 
(сімейний лікар). Ви можете самостійно обрати лікаря загальної практики.

Чи є особливості для людей з інвалідністю у легалізації свого перебування?

Ні.   Для отримання статусу тимчасового захисту немає особливостей 
для людей з інвалідністю.

Чи необхідно підтверджувати статус інвалідності в Угорщині?
Українські довідки як підтвердження інвалідності в Угорщині 
не приймаються. 
Людина з інвалідністю має пройти через
угорську систему підтвердження статусу 
на основі українських медичних довідок. 
Якщо українських медичних довідок немає, їх необхідно 
отримати в Угорщині.

Легальне перебування на території Угорщини. 

Право на тимчасовий захист в Угорщині мають:
 • громадян(-к)и України
 • член сім'ї громадянина(-ки) України
 • люди, визнані біженцем(-кою) або особами без 
   громадянства в Україні

 • члени сім’ї людей, визнаних біженцем(-кою) або 
   особами без громадянства в Україні, які проживали 
   в Україні до 24 лютого та прибули до Угорщини 
   24 лютого або пізніше. Люди, які виїжджають 
   з України, рятуючись від війни, можуть в'їхати 
   до Угорщини на будь-якому пункті пропуску без обмежень.

Цей статус називається в Угорщині тимчасовим захистом 
(угорською мовою – «menedékes», прихисток). Це не те саме, 
що статус біженця, який надається шукачам притулку 
лише в особливих випадках і в результаті тривалої 
складної процедури.

Такий статус вам також надається, якщо ви прибули до 
Угорщини не напряму з України, а через іншу країну. Зауважте, 
однак, що ви можете просити про отримання захисту, лише 
якщо прибули до Угорщини 24 лютого 2022 року або пізніше. 
До членів сім’ї відносяться: чоловік/дружина, цивільний 
чоловік/дружина (партнер), дитина віком до 18 років та родичі, 
які проживали у спільному домогосподарстві в Україні. 
Члени сім’ї мають право на такий захист, навіть у тих випадках, 
коли вони не є громадянами України або прибули до Угорщини 
до 24 лютого.
Тимчасовий захист діє до 4 березня 2023 року. Захист буде 
автоматично продовжено на один рік, якщо війна не 
закінчиться до наступної весни.

Детальніша інформація українською мовою: 
https://bit.ly/3RSSzdb 

 • видача документів, що посвідчують особу;

 • видача посвідки на проживання (де вказано місце проживання);

 • перебування в пункті прийому з наданням послуг прийому 
протягом усього періоду тимчасового захисту;

 • охорона здоров’я (доступні послуги, визначені законодавством);

 • відшкодування витрат, пов'язаних з початковою та середньою 
освітою (включаючи витрати 
на проїзд);

 • відшкодування витрат на поїздки (для цілей, пов'язаних 
з адміністративними процедурами, охороною здоров'я, 
інтеграційними послугами, пошуком роботи, 
працевлаштуванням);

 • відшкодування витрат на переклад документів;

 • матеріальна підтримка для остаточного виїзду з Угорщини;

 • безкоштовний курс угорської мови (520 уроків);

 • місячна допомога у розмірі 28 500 форинтів (приблизно 62 євро) 
для дорослих або 13 700 форинтів (приблизно 37 євро) для дітей за 
умови, що вони з’являться до органів влади та влаштуюся на 
роботу, яку орган влади може їм запропонувати (за виключенням 
того, якщо вони вже самостійно знайшли роботу, доглядають за 
дитиною до 3 років або їм менше 18 років та вони мають денну 
форму навчання);

 • таке ж право для дітей шкільного віку відвідувати школу, як і для 
угорських дітей (оскільки цей тип дозволу на проживання має бути 
дійсним більше 3 місяців);

 • діти осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, також можуть 
відвідувати дитячий садок або ясла.

зателефонувати або написати за ном.тел.: 

(також у Viber, Telegram, WhatsApp).
+38050 224-72-36

+38 050 224-72-36
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Щиро дякуємо за допомогу у підготовці матеріалів

Щиро дякуємо за допомогу у підготовці матеріалів організації MEOSZ! MEOSZ надає допомогу українцям 
з інвалідністю в Угорщині. 
Ви можете звернутись, написавши на мейл: menekultugy@meosz.hu. 
Організація також надає пряму допомогу (наприклад, транспорт) 
через програму, що фінансується Європейським форумом з проблем інвалідності. 
Деяка інформація для українців(ок) з інвалідністю, які рятуються від війни, 
доступна на сайті MEOSZ: http://www.meosz.hu/informaciok-ukranoknak/

Цей матеріал підготовлений у межах проєкту «Гаряча лінія допомоги для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану», 
що реалізується ГО «Вектор прав людини» у співпраці з ГО «Боротьба за права» за підтримки проєкту «Права людини для 
України», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ 
Данії протягом 2019—2023 роках. 

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам цього матеріалу і не обов’язково відображають погляди Міністерства 
закордонних справ Данії, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН. 

Психологічна та правова допомога для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану.
В Україні діє онлайнова лінія допомоги «Психологічна та правова допомога для людейз інвалідністю в умовах воєнного стану»,  
на яку можна звернутись як з України, так і з-закордону.
 
Хто може отримати психологічну та правову допомогу?
Люди з інвалідністю та їх опікуни(-ки), які знаходяться закордоном чи в Україні. 
Допомога може надаватись як дорослим, так і за потреби дітям.

Яку допомогу можна отримати?
 • Індивідуальні психологічні онлайнові консультації;
 • приєднатись до психотерапевтичних онлайнових груп підтримки, де люди 

зі схожими проблемами діляться своїм досвідом та зі спеціалістами(-ками) знаходять 
шляхи їх подолання;

 • консультації з правових питань, які виникають на території України та закордоном 
щодо соціальних гарантій для людей з інвалідністю.

Як звернутись за допомогою?
заповнити онлайн-форму: https://bit.ly/36ZxDPd  
після чого з вами зв’яжеться оператор 
у обраний вами спосіб;

Працевлаштування в Угорщині.

Українці(-ки) під тимчасовим захистом можуть працювати без дозволу на роботу, в тому числі ті, 
хто тільки подав заяву на отримання статусу тимчасового захисту.

Чи існують спеціальні умови працевлаштування для людей з інвалідністю?
Особливих умов працевлаштування для людей з інвалідністю немає.
Що стосується роботи, важливо зазначити, що люди з інвалідністю мають право на пільгу 
з податку на доходи фізичних осіб. Найкращий спосіб отримати роботу для людини 
з інвалідністю – це подати заяву на комплексну кваліфікацію («komplex minősítés»). 
З комплексною кваліфікацією він або вона може працювати як працівник зі зниженою 
працездатністю («megváltozott munkaképességű»). 
Це фінансово привабливий варіант для роботодавців, тому вони більш охоче працевлаштовують 
людей із інвалідністю. Щоб отримати комплексну кваліфікацію, люди з інвалідністю повинні 
спочатку звернутися до свого лікаря загальної практики (сімейного лікаря).

Інші питання.

Український дозвіл на паркування для людей з інвалідністю діє в Угорщині.

Яку соціальну допомогу можуть отримати люди з інвалідністю в Угорщині?
Люди з інвалідністю, які рятуються від війни в України та перебувають під тимчасовим захистом  в Угорщині, мають право на всі види 
«державної фінансової допомоги для людей з інвалідністю»,  якщо вони відповідають тим самим критеріям, що й громадяни Угорщини 
з інвалідністю. Немає спеціальної державної допомоги людям з інвалідністю, які виїжджають з України. Державна підтримка всіх людей 
(у тому числі з інвалідністю), які виїхали з України та мають статус тимчасового захисту  полягає в наступному:

Державна медична допомога в Угорщині.

Люди з інвалідністю зі статусом тимчасового захисту мають право 
на повне державне медичне обслуговування, наприклад:
 • послуги лікаря загальної практики (сімейного лікаря),
 • спеціалізована медична допомога (за направленням лікаря загальної практики (сімейного лікаря),
 • медикаменти, перев'язувальні засоби, які покриваються соціальним страхуванням 
    (за призначенням лікаря),

 • медичні вироби, які покриваються соціальним страхуванням (за призначенням лікаря).

Чи можуть люди з інвалідністю отримати необхідну спеціальну медичну допомогу?
Так,   можна отримати спеціальну медичну допомогу, яка вам потрібна, адже ви маєте право 
на повне державне медичне обслуговування. 
Першим кроком у процесі отримання будь-якої медичної допомоги є лікар загальної практики 
(сімейний лікар). Ви можете самостійно обрати лікаря загальної практики.

Чи є особливості для людей з інвалідністю у легалізації свого перебування?

Ні.   Для отримання статусу тимчасового захисту немає особливостей 
для людей з інвалідністю.

Чи необхідно підтверджувати статус інвалідності в Угорщині?
Українські довідки як підтвердження інвалідності в Угорщині 
не приймаються. 
Людина з інвалідністю має пройти через
угорську систему підтвердження статусу 
на основі українських медичних довідок. 
Якщо українських медичних довідок немає, їх необхідно 
отримати в Угорщині.

Легальне перебування на території Угорщини. 

Право на тимчасовий захист в Угорщині мають:
 • громадян(-к)и України
 • член сім'ї громадянина(-ки) України
 • люди, визнані біженцем(-кою) або особами без 
   громадянства в Україні

 • члени сім’ї людей, визнаних біженцем(-кою) або 
   особами без громадянства в Україні, які проживали 
   в Україні до 24 лютого та прибули до Угорщини 
   24 лютого або пізніше. Люди, які виїжджають 
   з України, рятуючись від війни, можуть в'їхати 
   до Угорщини на будь-якому пункті пропуску без обмежень.

Цей статус називається в Угорщині тимчасовим захистом 
(угорською мовою – «menedékes», прихисток). Це не те саме, 
що статус біженця, який надається шукачам притулку 
лише в особливих випадках і в результаті тривалої 
складної процедури.

Такий статус вам також надається, якщо ви прибули до 
Угорщини не напряму з України, а через іншу країну. Зауважте, 
однак, що ви можете просити про отримання захисту, лише 
якщо прибули до Угорщини 24 лютого 2022 року або пізніше. 
До членів сім’ї відносяться: чоловік/дружина, цивільний 
чоловік/дружина (партнер), дитина віком до 18 років та родичі, 
які проживали у спільному домогосподарстві в Україні. 
Члени сім’ї мають право на такий захист, навіть у тих випадках, 
коли вони не є громадянами України або прибули до Угорщини 
до 24 лютого.
Тимчасовий захист діє до 4 березня 2023 року. Захист буде 
автоматично продовжено на один рік, якщо війна не 
закінчиться до наступної весни.

Детальніша інформація українською мовою: 
https://bit.ly/3RSSzdb 

 • видача документів, що посвідчують особу;

 • видача посвідки на проживання (де вказано місце проживання);

 • перебування в пункті прийому з наданням послуг прийому 
протягом усього періоду тимчасового захисту;

 • охорона здоров’я (доступні послуги, визначені законодавством);

 • відшкодування витрат, пов'язаних з початковою та середньою 
освітою (включаючи витрати 
на проїзд);

 • відшкодування витрат на поїздки (для цілей, пов'язаних 
з адміністративними процедурами, охороною здоров'я, 
інтеграційними послугами, пошуком роботи, 
працевлаштуванням);

 • відшкодування витрат на переклад документів;

 • матеріальна підтримка для остаточного виїзду з Угорщини;

 • безкоштовний курс угорської мови (520 уроків);

 • місячна допомога у розмірі 28 500 форинтів (приблизно 62 євро) 
для дорослих або 13 700 форинтів (приблизно 37 євро) для дітей за 
умови, що вони з’являться до органів влади та влаштуюся на 
роботу, яку орган влади може їм запропонувати (за виключенням 
того, якщо вони вже самостійно знайшли роботу, доглядають за 
дитиною до 3 років або їм менше 18 років та вони мають денну 
форму навчання);

 • таке ж право для дітей шкільного віку відвідувати школу, як і для 
угорських дітей (оскільки цей тип дозволу на проживання має бути 
дійсним більше 3 місяців);

 • діти осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, також можуть 
відвідувати дитячий садок або ясла.

зателефонувати або написати за ном.тел.: 

(також у Viber, Telegram, WhatsApp).


