
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПРО ДОПОМОГУ КАРІТАСА
ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ З УКРАЇНИ ЗІ СТАТУСОМ
ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ В РЕСПУБЛІЦІ ХОРВАТІЯ

 
KЯк стати користувачем
допомоги у Кар�тас�?

Щоб отримати допомогу на
харчування, засоби г�г�єни та/або
проживання, необх�дно
зареєструватися в єпарх�альному
оф�с� Кар�тасу, залежно в�д м�сця
Вашого проживання у Хорват�ї (див.
список осередк�в).

1.  Для реєстрац�ї потр�бне Ваше
посв�дчення �ноземця п�д
тимчасовим захистом (зелене
посв�дчення) � посв�дчення член�в
Вашої родини, як� перебувають з
Вами.

2.  П�д час реєстрац�ї ми також
просимо Вас п�дписати заяву про
згоду на публ�кац�ю даних,
фотограф�й � Ваших заяв. Ви надаєте
всю �нформац�ю добров�льно.

3.    Раз на м�сяць, в залежност� в�д
к�лькост� член�в с�м'ї, Ви можете
скористатися правом на допомогу
у вигляд� подарункової картки на
харчування та подарункової
картки на засоби г�г�єни.
Використавши всю варт�сть
подарункової картки (сертиф�кату), Ви
можете отримати нову на наступний
м�сяць. Купувати алкоголь � цигарки
заборонено.

4.  Осередок Кар�тас, у якому Ви отримуєте
допомогу, по�нформує Вас про
передумови � спос�б видач� карток, а
також про те, як використовувати
подарунков� картки на харчування та
засоби г�г�єни.

Як отримати допомогу на оплату
комунальних послуг?

5. Якщо ви проживаєте у безкоштовному
приватному житл� (в квартир�, дом� чи
будинку), яке Вам надав на користування
громадянин Хорват�ї, Ви можете отримати
допомогу на оплату щом�сячних
комунальних витрат у розм�р� до 1500,00 HRK на
м�сяць. Для цього потр�бно надати так�
документи:

-Заява ф�зичної особи (власника квартири)
про безкоштовну передачу нерухомост� на
користування, засв�дчена нотар�усом або
Догов�р оренди житла з ф�зичною особою,
квартиру чи будинок якої Ви орендуєте.

-Ксерокоп�я (з двох стор�н) ID посв�дчення
особи (внутр�шн�й паспорт - «особна
�сказн�ца») власника квартири чи будинку

-Ксерокоп�я розрахункової квитанц�ї (ц�лої, а
не т�льки т�єї частини, з якої видно
п�дтвердження оплати!) на оплату
комунальних послуг, оформленої на �м'я
власника



-П�дтвердження сплаченого рахунку
(онлайн-банк�нг або �нше
п�дтвердження про оплату плат�жної
квитанц�ї на пункт� 
оплати)

Пер�од, за який ви можете отримати
в�дшкодування витрат, якщо Ви вже
проживали за ц�єю адресою, триває з
15 кв�тня по 31 листопада 2022 року.

Окр�м того, власник квартири або
будинку, в якому Ви безкоштовно
перебуваєте, може в осередку Кар�тасу
скористатися правом на одноразову
винагороду в розм�р� до 1500,00 HRK
(хорватських кун).

За додатковою �нформац�єю
звертайтеся до єпарх�ального
Кар�тасу, за м�сцем Вашого
проживання (див. список осередк�в).

Як ви можете залишити в�дгук
або подати скаргу?

Якщо Ви хочете над�слати Кар�тасу
в�дгук, похвалу, пропозиц�ю чи скаргу,
Ви можете зробити це в такий спос�б:

Можете особисто надати в�дгук,
похвалу чи пропозиц�ї прац�внику
Кар�тасу, який в�дпов�дає за Вас �
якому ви дов�ряєте. Також це можна
зробити через застосунок SMS/Viber або
WhatsApp за номером +385 91 26350067 з
понед�лка по п’ятницю з 8:00 до 16:00.
Якщо бажаєте, можете залишити свої  

контактн� дан� для подальшого зв'язку.

Якщо Вас розм�стили в центр�
колективного проживання наданому
Кар�тасом, у заклад� є скринька, куди можна
поставити заповнену форму скарги. Ви
також можете подати скаргу анон�мно.
Скриньку в�дкривають раз на тиждень �
справу опрацьовує в�дпов�дальна особа,
яка зробить все необх�дне для вир�шення
та покращення ситуац�ї.

Якщо Ви проживаєте в приватному
помешканн�, Вам буде надано бланк
скарги коли Ви прибудете до осередку
Кар�тасу, де Ви отримуєте допомогу. Ви
можете заповнити бланк в�дразу на м�сц� та
покласти у призначену для цього скриньку
або над�слати поштою на адресу Кар�тасу
(див. список осередк�в) або на мейл:
caritas.croatia@caritas.hr

Також це можна зробити через застосунок
SMS/Viber або WhatsApp за номером +385 91
26350067 з понед�лка по п’ятницю з 8:00 до
16:00. Залиште свої контактн� дан� для
подальшого зв'язку.



Кар�тас Дубровницької єпарх�ї/ 
Caritas Dubrovačke biskupije
Vatroslava Lisinskog 13a, 20000 Dubrovnik/
Дубровник
Тел.: 020 612 240
e-mail: caritas@db.hr

Кар�тас єпарх�ї Крк/ 
Caritas Krčke biskupije
Stjepana Radića 1, 51500 Krk/Крк
Тел.: 051 222 303
e-mail: caritas@biskupijakrk.hr

Кар�тас Спл�тсько-Макарської
арх�єпарх�ї/ 
Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije
Zrinsko-frankopanska 43, 21000 Split/Спл�т
Тел.: 021 318 740
e-mail: caritas-info@smn.hr 

орватський Кар�тас/
Hrvatski Caritas
Ksaverska cesta12a, 10 000 Zagreb/Загреб
Тел.: 01 5635 045
e-mail: caritas.croatia@caritas.hr

 

  Список єпарх�альних осередк�в Кар�тасу:

Кар�тас Загребської
арх�єпарх�ї (CZN)/ 
Caritas Zagrebačke nadbiskupije (CZN)
Babonićeva 121, 10000 Zagreb/Загреб
Тел.: 01 4817 716
e-mail: socijalna.sluzba3@czn.hr

Кар�тас арх�єпарх�ї Джаково-
Ос�єк/ 
Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije
Josipa Juraj Strossmayer 58, 31000 Osijek/
Ос�єк
Тел.: 031 253 910
e-mail: caritas@djos.hr

Кар�тас арх�єпарх�ї Р�єки/ 
Caritas Riječke nadbiskupije
Osječka 84 a, 51000 Rijeka/Р�єка
Тел.: 051 651 002, 051 511 443
e-mail: caritasrijeka@gmail.com, 
             caritas@ri-nadbiskupija.com
 
Кар�тас Вараждинської
єпарх�ї/
Caritas Varaždinske biskupije
Pavlinska 4, 42000 Varaždin/Вараждин
Тел.: 042 320 205
e-mail: caritas.biskupije.varazdin@gmail.com
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