
Інформація для біженців в Україні 

      Тікаючи від війни, що йде в Україні, багато біженців прибуває в місто 

Сентендре. У нашій брошурі ми узагальнюємо найважливішу інформацію. 

– Громадяни України можуть перебувати в Угорщині протягом 90 днів без 

спеціального дозволу. Їх здоров'я і соціальна допомога обмежена, вони не 

мають права на такий догляд через 90 днів. 

– Якщо ви хочете залишитися в Угорщині довше, або працювати, навчатися, 

або потребуєте безкоштовної медичної допомоги або іншої соціальної 

підтримки, ви повинні подати заяву на отримання статусу біженця або 

притулку або відповідну заяву на проживання в залежності від планів біженця 

(працевлаштування, навчання). (1146, Будапешт, Довжа Дьєрдь 1) 

Медична допомога біженцям, дорослим і дітям 

 – Якщо у вас нема статуса біженця, за медичною допомогою можуть 

звертатися лише з серйозними захворюваннями або в невідкладних випадках 

за номером закордонного паспорту. На медикаменти у біженців є матеріальна 

допомога на 30 днів. Якщо у вас є статус переселенця, біженця ви маєте право 

на отримання допомоги вдома, також на допомогу мають право вагітні, 

лікування у стоматолога у невідкладних станах, і допомога лежачим хворим. 

Для них ліки або засоби лікування надаються без обмеження в часі. 

Огляд працездатних хворих у медичних закладах міста Сентендре. 

– Можуть приймати лише пацієнтів з документом, що посвідчує особу. Такі 

пацієнти мають право на медичне обслуговування як громадяни Угорщини. 

– Для того, щоб прийти на прийом до лікаря, де обов’язковим є направлення, 

його треба попросити в сімейного лікаря. 

– Дітям, що прибули з України, треба пройти обстеження і перевірити 

обов’язкові вакцини, і в разі потреби назначити пропущені вакцини. 

– В освітні заклади дітей можуть приймати лише з вакцинацією. 

– Перш ніж отримати вакцину, потрібно передати дані дитини патронажній 

медсестрі. Якщо в сім’ях, які приймають біженців, є вагітна жінка або 

маленька дитина, обов’язково зверніться до патронажної медсестри цього 

округу. 

– Будь ласка, звертайтесь до установи патронажної медсестри в м.Сентендре. 



Наші координати: vedonok@szentendre.hu, /26/311-943. 

Діти шкільного віку отримують пропущені вакцини. 

– Координати забезпечення медичної допомоги в м.Сентендре. Сімейний лікар 

для дорослих: szentendre.hu/haziorvosok/ 

Дитячий сімейний лікар: szentendre.hu/hazigyermekorvosok 

Медичні заклади міста Сентендре: szuszentendre.hu 

Дошкільна і шкільна освіта біженців і переселенців 

– Діти-переселенці мають право на дошкільне виховання, шкільну освіту, а 

також право на проживання в гуртожитку. 

– Біженці мають право обирати заклад освіти, але відносно до місця 

проживання, школи повинні їх приймати. 

– Директор закладу вирішує, в який клас прийме учня, відносно його віку та 

знань. Діти-переселенці і біженці можуть просити в школах соціальне 

харчування. 

Культурна програма 

– У Бібліотеці ім.Hamvas Béla є видавництво іноземними мовами, також 

комп’ютери, wifi, кімната для мами і дитини. У дитячі й бібліотеці діти можуть 

гратися з гральними карточками і різними іграми. 

Координати: Hamvas Béla 2000 Szentendre, Pátriárka u.7 /www.hbpmk. 

Повернення у дику природу. Центр дозвілля  

– У цьому центрі щонеділі від 13 до 18 години проводяться зустрічі для сімей 

біженців. – 2000 Сентендре, Szentlászlói 158/б visszaavadonba.hu 

info@visszaavadonba.hu / +36302336945, +36301820202 

Можливість працевлаштування у місіт. 

– Українські громадяни мають отримати дозвіл на роботи, вийняток 

становлять люди рідкісних професій. 

Місто Сентендре може влаштувати громадян України в різних сферах 

www.vszzt.hu/karrier/ 

Координати: 2000 Сентендре, вул. Szabadkai 9 / vsz.allas@szentendre.hu 
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Допомога, проживання, поселення, організація проїзду, благодійний 

фонд. 

Заклади сімейного та дитячого достатку в Дуноконьор. 

Цей заклад може надавати допомогу у різних сферах. 

Наприклад, в отриманні поселення в забезпеченні всім необхідним, в правових 

справах, в записі дітей до садочків та шкіл. 

Координати: 2000 Сентендре, вул.Szentlászlói 89/dunakanyar.hu / +3626312-

605, +3626400-172, +36202783734, info@dunakanyar.hu 

Угорський Червоний Хрест 

Збирають допомогу для біженців і відправляють потребуючим. 

Координати в Пешт: 

Zsuzsi.paulusz@voroskereszt.hu / gergo.kanovszki@voroskereszt.hu / 

toth@voroskereszt.hu /  

Червоний хрест допомагає тим, хто втратив зв'язок з рідними. 

keresoszolgalat@voroskereszt.hu/https://voroskereszt.hu 11051 Будапешт, 

вул.Арань Яноша 31 +3631741333, координати в Пешт 

zsuzsi.paulusz@voroskereszt.hu 

Міграційний центр 

Migrationaid.org/kapcsolat/Takacs Emoke/ takacsemoke@jmsz.hu/ +36304598605 

Центр реформатської благодійної допомоги Андраші Юлія: 

julia.andrasi@lutheran.hu / +36205133152 

Баптистська благодійна організація / karpataljaert@baptistasegely.hu / 

+36208862292 

Угорська гельсинська організація (правова допомога) helsinki.hu 

Транспорт в межах міста 

– В Будапешті на HÉV (трамваї) MÁV-START внутрішні переміщення 

безкоштовні при наявності документа. 

– В Сентендре для безкоштовного проїзду на автобуси потрібна спеціальна 

довідка від відділу міграційної служби. 
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Безкоштовне Wifi в Сентендре. 

- В Бібліотеці Гамвош Бейли, 2000, м.Сентендре, вул.Патріарших, 7,  

- Біля офісу «Турінформ», Димча Єпов, 22 

- В усіх кафе, ресторанах і т.д. є wifi 

Перекладачі, волонтери: 

- Данилаш Діа,  переклад український, російський, англійський – 

dia.danilas@gmail.com 

- Фоньовді Галина переклад українською мовою - 

fonyodigalina@gmail.com 

- Копін Жужанна український, російський переклад – 

zsuzsakopin@gmail.com 

- Сабов Вікторія, український, російський переклад - 

sabo.viktoria@gmail.com, +36203301033 
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