
Р Е Є С Т Р А Ц І Я  В  С Л У Ж Б І  З А Й Н Я Т О С Т І  Р С  
Інформація для переміщених осіб з України 

 
Якщо ви є особою, якій надано тимчасовий захист, міжнародний захист (статус біженця або статус допоміжного 
захисту) в Республіці Словенія або маєте статус міжнародного шукача захисту (за певних умов)1, ви можете 
влаштуватися на роботу в Словенію на тих же умовах, що і громадяни Словенії. Такожви можете зареєструватися 
в реєстрі безробітних або в реєстрі шукачів роботи в Службі зайнятості РС. 
 

Тимчасовий захист переміщених осіб з України триває один рік і запроваджено 10 березня 2022 року з датою набрання 
чинності Рішення про введення тимчасового захисту для переміщених осіб з України.  Тимчасовий захист може бути 
продовжений не більше двох разів на шість місяців. 

Право на тимчасовий захист мають такі категорії осіб, які проживали в Україні до або на 24 лютого 2022 року: 

 громадяни України; 

 особи без громадянства та громадяни третіх країн, які не є громадянами України і мали право на міжнародний захист 
або інший рівноцінний національний захист в Україні; 

 члени сімей осіб, зазначених у попередніх абзацах, визначених пунктом 2 статті 36. Закону про тимчасовий захист 
переміщених осіб – т. зв найближчі члени сім'ї:  

- подружжя або особа, яка проживала разом з особою, яка отримала тимчасовий захист не менше одного року до 
приїзду до Республіки Словенія, і яка юридично прирівнюється до шлюбу відповідно до законодавства, що 
регулює шлюбно-сімейні відносини; 

- діти особи, яка набула тимчасового захисту, поки вона зобов'язана їх утримувати; 

- пасинки при утриманні вітчима чи мачухи, і вітчим чи мачуха при утриманні пасинків; 

- онуки та племінники особи, яка отримала тимчасовий захист, якщо ця особа утримує онуків або племінників, які 
є без батьків; 

- інші близькі родичі особи, яка отримала тимчасовий захист, якщо вони жили разом у складі сім'ї до приїзду до 
Республіки Словенія і ця особа їх утримувала. 

 Особи без громадянства та громадяни третіх країн, які не є громадянами України та проживали в Україні на підставі 
дійсної посвідки на постійне проживання та не можуть безпечно повернутися до своєї країни чи регіону походження. 

Заявник на тимчасовий захист подає заяву після в’їзду в Республіку Словенія до органу, відповідального за нагляд 
за перетином державного кордону (поліція), який передає заяву до компетентної адміністративної одиниці в районі, 
де буде знаходитися заявник. 

 

Більше інформації: www.gov.si/teme/pomoc-slovenije-drzavljanom-ukrajine 

Більше інформації: www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/dopomoga-yaku-slovenya-nada-
gromadyanam-ukrani 

Додаткова інформація також надається колл-центром для отримання інформації про допомогу людям з України за 
безкоштовним номером телефону: 080/41-42 (з понеділка по неділю з 8:00 до 18:00). 

Для дзвінків з-за кордону: +386 1 47 87 530. 

Електронна пошта: info.ukrajina@gov.si 

ДЕ І ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ В СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ? 

Ви можете зареєструватися в обраній вами Службі зайнятості залежно від того, де ви шукаєте роботу або поблизу 
місця проживання. 
Зареєструйтеся, заповнивши та надіславши форму:  

• в електронному вигляді на порталі PoisciDelo.si (словенською): https://www.poiscidelo.si/ 
• особисто в Службі зайнятості: https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_i_radno vrijeme 
• поштою, надіславши реєстраційну форму до Служби зайнятості, в якій бажаєте зареєструватися,  
• довіреною особою або особою, уповноваженою вами на певні дії чи процедури (потрібно доставити 
доручення).  

 

                                                           
1 1 Вільний доступ до ринку праці також має заявник на міжнародний захист, еквівалентність якого незаперечно встановлена, якщо з моменту 
подачі заяви про міжнародний захист пройшло більше дев'яти місяців і на той момент він не був задоволений рішенням компетентного органу 
і причина затримки не на боці заявника. Виконання зазначених умов іноземець підтверджує довідкою міністерства внутрішніх справ. 
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При реєстрації подайте: 

 посвідчення особи з тимчасовим захистом, 

 посвідчення особи з міжнародним захистом, 

 посвідчення особи шукача міжнародного захисту та довідку МВС про те, що ви відповідаєте умовам для 
вільного доступу на ринок праці. 

 
Як отримати підтвердження про Реєстрацію в Службі зайнятості? 
Замовити підтвердження про те, що ви зареєстровані в Службі зайнятості, можна на порталі PoisciDelo.si 
(https://www.poiscidelo.si) або отримати його особисто в Службі зайнятості. 
 
ЗАРЕЄСТРУВАВШИСЬ В РЕЄСТРІ БЕЗРОБІТНИХ ВИ ОТРИМУЄТЕ ПРАВО НА: 

 особисту консультацію щодо кар'єри, 

 допомогу у працевлаштуванні та роботі, 

 інформацію про ринок праці, 

 відшкодування проїзду та поштових витрат на активний пошук роботи, 

 можливості включення до програм активної політики зайнятості (курси словенської мови, інше неформальне 
навчання та вдосконалення). 

 
Ви також приймаєте певні зобов’язання під час реєстрації. 
 
Громадяни третіх країн повинні скласти іспит на знання словенської мови принаймні на початковому рівні 
(рівень A1) протягом одного року після реєстрації в реєстрі безробітних у Службі зайнятості. 
 
Служба зайнятості дозволить вам приєднатися до курсу «Корисна словенська для носіїв української мови» та інших 
курсів словенської мови. Ви також можете взяти участь в інших програмах, які обговорюватимете зі своїм особистим 
консультантом з кар’єри. 

ОЦІНКА ОСВІТИ, ЗДОБУТОЇ ЗА КОРДОНОМ 

Щоб працевлаштуватися на роботу, яка відповідає вашій освіті, необхідно заздалегідь домовитися про оцінку вашої 
освіти, здобутої за кордоном. Зробіть це в центрі ENIC NARIC. Для осіб, зареєстрованих на обліку безробітних, 
процедура є безкоштовною за умови подання ними довідки про реєстрацію в реєстрі. 
 
Додаткова інформація (словенською та англійською мовами): 

 https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-
za-visoko-solstvo/enic-naric-center/ 

 https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-sport/about-us/higher-
education-directorate/enic-naric-center/ 

КОНТАКТНІ ДАНІ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ РС 

Веб-сайт Служби зайнятості РС (словенською та англійською мовами): 

 https://www.ess.gov.si/ 

 http://english.ess.gov.si/ 

 
Інформація про окремі відділення в різних місцях Словенії: 
https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure 

 

Інформаційний пункт СЗРС для іноземців: https://www.ess.gov.si/tujci/info-tocka-za-tujce  
 
Додаткова інформація для іноземців, які прибувають до Словенії: 

 Інформаційні сторінки: https://infotujci.si/ 

 Дунайський компас: http://si.danubecompass.org/?lang=sl 
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