Порадник для
українців
Збірка необхідної інформації від комуни/громади м.
Мутала та державних закладів країни

Про Муталу

Фінансова підтримка

Мутала знаходиться поміж Стокгольмом та
Гетеборгом, двома найбільшими містами Швеції.
Мутала налічує 44 000 жителів. Громада міста
Мутала є громадською організацією, яка охоплює
питання шкіл, турботу про людей похилого віку,
планування суспільства, культуру та дозвілля.

Якщо у вас немає власних коштів, ви можете подати
клопотання до міграціного департаменту/
Migrationsverket про надання фінансової допомоги .
Кошти повинні вистачити на харчування, одежу та
особисті витрати. Якщо вам потрібна негайна
допомога– зв’яжіться з соціальним офісом громади
за номером +46 141 22 53 00 або завітати за адресою:
Drottninggatan 5 у м. Мутала.

Номер узгоджуваності/
Samordningsnummer
Громадяни України зі статусом проживання не
реєструються у системі постійного проживання і
тому не отримують особистого номеру Швеції.
Подати клопотання про шведський номер
узгоджуваності можливо у податковій службі за
адресою: Kungsgatan 20 у м. Мутала.
Номер узгоджуваності полегшить вам пошук роботи,
зв’язок з банком, державними інстанціями і ті.

Подання документів з метою
отримання дозволу на
проживання
Важливо зареєструватися у департаменті міграційних
справ/Migrationsverket. Громадяни України мають
дозвіл знаходитися у країні до 90 діб без потреби
реєстрування проживання. Проте це означає, що
громадяни мають обмежене право отримання
фінансової допомоги та користування послугами
медичних закладів чи надання житла.
Особи, які подають клопотання про надання
притулку або тимчасове проживання згідно
директиви про масову втечу, мають право на
підтримку. Суспільство країни також зможе
підготуватися до прийняття громадян України та
надати їм відповідну допомогу.
Подати клопотання про надання права проживання
можливо за посиланням: www.migrationsverket.se або
за відвіданням офісу Migrationsverkets у місті
Норшопінг/Norrköping.

Медична допомога
У разі захворювання можливо долучитися до
інформації на сайті: www.1177.se чи за номером
1177/+46 771 1177 00 для консультації щодо що
можливо зробити самому чи куди можливо
звернутися для отримання допомоги. Лінія 1177
працює цілодобово.
У поліклініках м. Мутала вам можуть надати
допомогу за незначних травм або ж якщо ви
недобре себе почуваєте. У м. Мутала є також лікарня
де є можливість лікувати серйозніші захворювання
чи травми складнішого характеру. Ви маєте право на
користування послугами перекладача. Відвідання
поліклініки коштує якнайбільше 50 шведських крон
за наявності документу на право на проживання/
uppehållstillstånd. Лікування безкоштовне дітям до 18
років.
Якщо є небезпека для життя потрібно негайно
звернутися звернутися за номером 112. Усі
оператори говорять шведською та англійською.
Якщо є потреба перекладу, до розмови долучиться
требя особа.

Щеплення від ковід-19
Усі громадяни країни старші 12 років можуть
отримати щеплення від ковіду-19 безкоштовно.
Вам не потрібно мати громадянство щоб зробити
щеплення.
Щеплення-це найкращий спосіб зниження ризику
захворіти та розповсюдження вірусу. Якщо ви не
щеплені, вам потрібно дотримуватися відстані та
уникати місць скупчення людей надворі та у
приміщенні. Навіть якщо ви отримали
щеплення—важливо лишатися вдома якщо ви
почуваєте себе хворими.

Школа та система
дошкільного виховання
За наявності рішення про надання тимчасового
притулку, діти та підлітки мають право на
навчання у комунальній школі того року коли
дитині виповниться 6 років. Навчання у школі
безкоштовне і усі діти країни навчаються 10 років
у початковій школі.
Після початкової школи підлітки мають право
навчання у гімназії. Навчання повинно
розпочатися до того як дитині виповниться 18
років.
Діти, старші 1 року, мають право на догляд у
дитячому садку, навіть якщо батьки дитини
безробітні, працюють або знаходяться у пошуках
роботи.
Якщо ви є батьками дитини чи підлітка і хочете
щоб ваша дитина навчалася у дитячому садку,
школі, гімназії або допоміжній школі для дітей
потребуючих особливої допомоги, вам потрібно
звернутися до комунальної інстанції з питать
інтеграції Bryggan. Вам потрібно надістати запит
за електронною адресою bryggan@motala.se. Вам
призначать час для тестування рівня знань дитини
та згодом нададуть місце у одній з шкіл громади м.
Мутала. Не забудьте вказати чи вам потрібен
перекладач.

Якщо потрібно зв’язатися з
поліцією
Під час масової втечі підвищується ризик стати
об’єктом насилля та приниження. Це означає що
громадяни України, які покидають Україну з-за
війни можуть стати легкою здобиччю
кримінальних структур. Жінки та діти знаходяться
в особливій зоні ризику.
Повідомте поліцію якщо ви стали жертвою або
свідком злочину. Якщо ви є свідком злочину який
коїться у вас на очах– дзвоніть за номером 112.
Якщо злочин не загрожує життю, зв’яжіться з
поліцією за номером +46 77 114 14 00. Усі
оператори говорять шведською та англійською.

Якщо ви прибули з
домашніми тваринами
Якщо ваша тварина не пройшла перевірку
персоналом митниці під час перетину кордону,
вам потрібно якнайшвидше зв’язатися з
ветеринаром. У м. Мутала є багато ветеринарів.
Важливо зв’язатися з лікарем-ветеринаром
заздалегідь тому що ваша тварина не може
знаходитися в приміщенні з іншими тваринами
чи відвідувачувами клініки. Міністерство сільского
господарства країни сплачує ваш прийом у
ветиринара.

Збірка необхідної інформації
на сайті: krisinformation.se
Щодо подальної інформації громадянам України
які прибули до Швеції потрібно відвідати
вебсторінку: www.krisinformation.se.
Зіскануйте код вашим мобільним телефоном і ви
зможете прочитати інформацію українською.

