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Українські військові біженці у Литві: на яку соціальну підтримку вони мають
право?
Українським військовим біженцям у Литві надається тимчасовий захист терміном
на один рік, а, за потреби, його можна продовжити ще на один рік. Надання
тимчасового захисту конкретному іноземцю – це поетапний процес. Міністерство
соціального забезпечення та праці представляє заходи соціальної підтримки або
працевлаштування, на які мають право іноземці, які рятуються від військових дій
в Україні, на різних етапах процесу.
«Ми маємо забезпечити задоволення мінімальних потреб людей, які втекли від війни в
нашу країну. Дуже важливо, щоб вони отримали необхідну підтримку та допомогу,
перш ніж зможуть знайти роботу та заробляти життя в Литві. З перших днів військові
біженці отримують підтримку – тим, кому ніде зупинитися, надають житло, продукти
харчування, засоби гігієни та психологічну допомогу. Після отримання індивідуального
рішення про надання їм тимчасового захисту в Литві іноземці отримають право на
грошову соціальну допомогу, допомогу на дітей, одноразову допомогу на проживання,
пенсії із соціальної допомоги та соціальні послуги», – сказала міністр соціального
забезпечення та праці Моніка Навіцкене.
Хто має право на пільги на початковому етапі прибуття до країни?
Згідно з постановою уряду, з 4 березня 2022 року всім українським військовим біженцям
буде надано колективний тимчасовий захист у Литві. Тільки іноземці, які приїхали до
нашої країни і зареєструвалися або ще не реєструвалися в департаменті міграції, мають
право працювати без дозволу на роботу або рішення про відповідність роботи іноземця
потребам ринку праці, виданого службою зайнятості. Вони також мають право
працювати за тимчасовим трудовим договором, бути самозайнятими, отримувати
послуги на ринку праці, що надаються службою зайнятості, та заходи підтримки
зайнятості.
Після початку прийому їхніх дітей до навчальних закладів військові біженці можуть
звернутися за соціальною підтримкою для учнів, які навчаються за дошкільними або
загальноосвітніми програмами. Їм надається безкоштовне харчування для учнів
(безкоштовні обіди надаються дошкільникам, першокласникам та второкласникам без
оцінки доходу) та допомога у придбанні шкільного приладдя на початку навчального
року.
На початковому етапі, до надання індивідуального тимчасового статусу, українські
військові біженці також мають право на 3-денний продовольчий пайок. Залежно від
ситуації кожного іноземця, їм пізніше видаються продовольчі картки або продуктові

набори, гігієнічні набори, дитячі гігієнічні набори, допомога новонародженому та
матері.
Щоб забезпечити мінімальні потреби та засоби для існування українців, які втекли від
війни в Литву, муніципалітети можуть надавати соціальну підтримку військовим
біженцям, таку як одноразову, адресну, періодичну, умовну допомогу, оскільки це
необхідно українцям, які перебувають у скрутній ситуації. Однак це залежить від
фінансових можливостей конкретного муніципалітету.
Після завершення необхідного терміну соціального страхування українські військові
біженці мають право на отримання допомоги по хворобі, материнству, батьківству,
догляду за дитиною та інших допомог із соціального забезпечення. Це стосується будьякого етапу інтеграції в нашій країні.
На що мають право українці після отримання індивідуального рішення щодо
надання тимчасового захисту у Литві?
Українські біженці, зареєстровані у департаменті міграції, отримають індивідуальне
рішення щодо надання тимчасового захисту (дозвіл на тимчасове проживання в
Литовській Республіці для тимчасового захисту) після того, як фахівці завершать
необхідні процедури. Після отримання індивідуального рішення про надання їм
тимчасового захисту в Литві іноземці набувають права на грошову соціальну допомогу
(соціальну допомогу, компенсацію за опалення, питну воду та гарячу воду), одноразову
допомогу на проживання, компенсацію частини орендної плати, соціальні послуги,
допомогу на поховання.
Ті, хто приїжджає до Литви з неповнолітніми, отримують право на допомогу на дитину
та компенсацію за 6 місяців дошкільної освіти.
Залежно від їхньої індивідуальної ситуації особи з таким статусом також отримують
право на отримання пенсій із соціальної допомоги, допомоги з інвалідності, допомоги,
пільг та послуг для людей з обмеженими можливостями.
Українські біженці з таким статусом продовжують мати право працювати без дозволу
на роботу або рішення про відповідність роботи іноземця потребам ринку праці,
виданого службою зайнятості, працювати на тимчасовій основі, бути самозайнятими,
отримувати послуги на ринку праці та заходи підтримки зайнятості, які надає служба
зайнятості.
За необхідності вони зберігають за собою право звернутися за допомогою до
муніципалітетів чи неурядових організацій.

