Хто отримує тимчасовий захист (або посвідку на проживання) в Естонії?
•
•

Громадяни України та члени їх сімей, які проживали в Україні до 24.02.2022 р.
та прибули до Естонії з 24.02.2022 р.
Особи, які проживали в Україні до 24.02.2022 р. і прибули до Естонії з
24.02.2022 або які є громадянами іншої третьої країни і мали міжнародний
захист в Україні, а також члени їх сімей.

Яку допомогу від міста Пярну може отримати український воєнний біженець,
який має посвідку на проживання (сім’я подала заяву про отримання тимчасового
захисту і ця заява була задоволена)?
Після того, як місто Пярну вказано місцем проживання сім'ї в реєстрі населення, права
сім'ї поширюються на отримання допомоги і послуг, що фінансуються містом Пярну, а
також на отримання державної допомоги і послуг. За допомогою можна звернутися до
регіональних управлінь соціального забезпечення, див.
https://parnu.ee/linnakodanikule/sotsiaaltoeoe-ja-tervishoid/hoolekandekontorid2
Нижче наведені пільги та послуги, про які найчастіше подаються клопотання у
місті Пярну
Назва допомоги або
послуги
Допомога на проживання

Зміст
Покриття витрат на житло в межах ліміту та покриття
мінімальних базових потреб. Прожитковий мінімум на одного
члена сім’ї становить 150 євро на місяць, ліміт для іншого
члена сім’ї – 120 євро на місяць, ліміт для неповнолітньої
дитини – 180 євро на місяць.

Підтримка занять за
інтересами

Вартість участі в гуртках за інтересами, до 100 € на місяць на
дитину

Додаткова підтримка

Для покриття частини необхідних витрат (ліки за рецептом,
оформлення документів, індивідуальні посібники, придбання
шкільного приладдя для дітей, оплата за дитячий садочок,
оплата харчування в дитячому садочку, витрати, пов’язані з
нещасними випадками та іншими непередбаченими
обставинами).
500 євро на дитину, виплачується в трьох частинах

Допомога при народженні
дитини
Допомога на дитину
першого класу

150 євро на дитину і виплачується одному з батьків дитини, яка
навчається в першому класі школи міста Пярну.

Допомога по догляду за
дитиною-інвалідом

Виплачується, якщо особа, яка доглядає за неповнолітньою
дитиною-інвалідом, не може працювати через щоденний
догляд за дитиною-інвалідом.

Допомога на поховання

250 євро, за організацію похорону людини, яка проживала в
Пярну

Послуга допоміжної особи

Послуга допоміжної особи надається особі, яка через соціальні,
економічні, психологічні проблеми чи проблеми зі здоров’ям
потребує значної допомоги у виконанні своїх обов’язків та
здійсненні прав. Стороння допомога полягає в інструктажі та
мотивації людини, а також розвитку в неї більшої незалежності
та відповідальності.

Послуга персонального
помічника

Послуга персонального помічника надається дорослій особі,
яка потребує фізичної допомоги через інвалідність або іншу
дисфункцію для підтримки самостійного життя та участі у всіх
сферах життя, включаючи допомогу в пересуванні, їжі,
приготуванні їжі, одязі, гігієні, роботі по дому та інші види
діяльності, які потребують інструктажу чи сторонньої
допомоги.

Послуга притулку

Послуга притулку надається дорослій особі, яка перебуває в
місті Пярну і не може знайти житло.
При наданні послуги притулку одержувачу послуги надається
можливість ночівлі разом із зберіганням особистих речей,
допомога у веденні справ та, за необхідності, первинна медична
допомога та інша невідкладна допомога.
Притулок для дорослих розташований за адресою Suur-Posti
18b, місто Пярну

Послуга безпечного
притулку

Послуга безпечного притулку забезпечує тимчасове житло,
безпечне середовище та першу допомогу в безпечних умовах:
1) дитині, яка потребує допомоги або знаходиться в небезпеці,
та особі, яка разом з нею виховує дитину, яка потребує
допомоги;
2) дорослій особі, яка потребує безпечного середовища.

Послуги догляду за
дитиною

Надання послуг з догляду за дитиною сприяє життєдіяльності
або працевлаштуванню особи, яка виховує дитину з
особливими потребами, або зменшує навантаження догляду,
що виникає через особливі потреби дитини.

Неминуча соціальна
допомога

Неминуча соціальна допомога надається нужденним, які
перебувають на адміністративній території міста Пярну і не
мають достатніх засобів до існування, а також не мають
неформальної мережі підтримки та ресурсів, щоб забезпечити
себе харчуванням та одягом.

Додаткову інформацію (українською та російською мовами) можна знайти на сайті
міста Пярну за посиланням: https://parnu.ee/elanikkonnakaitse/ukrainlastele

