
Коли ви вперше приїжджаєте до Нідерландів і не можете залишитися з сім’єю чи друзями, багато чого стає 
невизначеним. Уряд Нідерландів пропонує притулок, але, можливо, ви віддаєте перевагу проживанню 
у приватних осіб. Наприклад з сім’єю, котра буде рада привітати вас у Нідерландах, запропонувавши 
особистий простір у своєму будинку. Через RefugeeHomeNL ви та ваша сім’я зможете проживати у 
приймаючої стророни в Нідерландах протягом заздалегідь узгодженного періоду часу. У цей період ви 
будете проживати в будинку приватної особи і познайомитеся з голландською культурою в домашніх 
умовах.

Як працює RefugeeHomeNL

RefugeeHomeNL знайомить біженців з приватними 

особами для тимчасового притулку в будинках людей. 

Перш ніж вас розмістять у приймаючої сторони, у вас є 

можливість зустрітися і познайомитися один з одним. 

Під час підбору, зустрічі та перебування у приймаючої 

сторони вам допомагатимуть Армія порятунку, 

Червоний Хрест Нідерландів та Нідерландська рада в 

справах біженців.  

Місцевий уряд перевіряє всіх господарів, що беруть участь 

в проекті. На додаток до телефонної співбесіди приймаюча 

сторона повинна надати офіційний сертифікат щодо поведінки 

та судимостей. Тільки люди, які пропонують окрему кімнату для 

біженців, мають право на участь в программі RefugeeHomeNL. 

 

RefugeeHomeNL доступний для громадян України та їх 

найближчих родичів, які проживали в Україні до 1 січня 2022 

року.  

Додаткова інформація rodekruis.nl/refugeehome/біженець/

безпечне рішення для вашого перебування в Нідерландах

https://www.rodekruis.nl/refugeehome/біженець/


Як це працює
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• Після прибуття в Нідерланди ви 
можете вибрати та зареєструватися в 
програмі RefugeehomeNL. 

• Зареєструватися можна в 
муніципалітеті.    

Уряд Нідерландів на разі вирішує, куди ви можете відправитися після 

закінчення періоду спільного проживання. Уряд спробує знайти притулок 

у межах  муніципалітету або поблизу.

• В перший тиждень вашого перебування вас і вашого господаря 
відвідає волонтер Армії Спасіння, який надалі підтримуватиме 
вашу приймаючу сім’ю. 

• Нідерландський Червоний Хрест та Голландська рада у 
справах біженців підтримають вас інформаційно під час 
вашого перебування. Ви можете зв’язатися з лінією допомоги 
Червоного Хреста у WhatsApp та на сайті refugeehelp.nl. Крім 
того, ви можете відвідати Голландську раду в справах біженців у 
години прийому. 

• Якщо буде необхідна додаткова та професійна допомога, Армія 
Спасіння надасть її у співпраці з партнерами. 

• Якщо ви хочете зустрітися з волонтером за філіжанкою кави, 
прогулянкою по місту або з кимось, хто може навчити вас, 
наприклад, основам голландської мови, ви можете розмістити 
запит на www.nlvoorelkaar.nl/en 

• Ви можете познайомитися з господарем 
під час ознайомчої зустрічі у вашому 
тимчасовому притулку.     

• Ви обидва згодні та бачите спільне 
проживання можливим? Після цього, 
ваше проживання в сім’ї в Нідерландах 
може розпочатися.       

Реєстрація 

Виселення

Підтримка під час 
проживання у сім’ї

2 Зустріч і знайомство                                                                                                                           

безпечне рішення для вашого перебування в Нідерландах

Про проект RefugeeHomeNL
RefugeeHomeNL — це ініціатива уряду Нідерландів щодо надання житла біженцям з України через сім’ї, що приймають. 
Провідні NGO пртнери (Нідерландський Червоний Хрест, Голландська рада у справах біженців, Армія Порятунку, 
Takecarebnb та NLvoorelkaar) працюють разом, щоб допомогти біженцям знайти безпечний притулок у Нідерландах.


