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Вступ

M ережа домашнього розміщення об’єднує осіб, які 
шукають притулок, та людей, які проживають у 
Фінляндії. Ми хочемо, щоб все більше осіб, які шу-
кають притулок, могли за бажанням на час розгля-
ду справи про надання їм притулку проживати не 

в приймальному центрі, а в когось вдома. Розміщення вдома - одна 
з небагатьох двонаправлених та сприяючих процесу інтеграції моде-
лей, яка, зокрема, зменшує дискримінаційні підходи, підтримує різ-
номанітність та зміцнює рівноправність. Мережа домашнього розмі-
щення прагне зробити процес розміщення вдома більш комфортним 
та простим як для гостей, так і для господарів.
  Мережа домашнього розміщення та громадська організація 
Home Accommodation Support (Kotimajoituksen Tuki ry) займається 
розміщенням вдома у співпраці з державними та місцевими органі-
заціями. На практиці співробітники організації та активісти Мережі 
домашнього розміщення сприяють виникненню нових місць домаш-
нього розміщення та за допомогою мережевої взаємодії допомагають 
власникам житла, їх гостям та іншим особам, які шукають притулок, 
у вирішенні питань, пов’язаних із проживанням.
  Посібник призначений для підтримки осіб, що надають домашнє 
розміщення, їх гостей, тих, хто тільки обмірковує можливість домаш-
нього розміщення та інших активістів Мережі.
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Що таке домашнє роз-
міщення?  

Д омашнє розміщення – це взаємна модель, що пропо-
нує обом сторонам можливості для хорошого та зміс-
товного життя. При розміщенні вдома, життя особи, 
яка шукає притулок у Фінляндії, починається гідним 
для людини чином. Процес інтеграції у суспільство 

прискорюється завдяки посиленому процесу вивчення мови, нала-
годженню зв’язків та знайомству з фінськими звичаями. Надання 
свого будинку особі, яка шукає притулок, для власника житла є чу-
довою можливістю познайомитися з новими людьми і взяти участь у 
цивільній діяльності, яка є значущою як на індивідуальному, так і на 
громадському рівні.
  Особа, яка шукає міжнародний захист, розміщується спочатку у 
приймальному центрі, що є одним із видів передбачених законом по-
слуг з прийому біженців. Однак клієнт може самостійно організува-
ти своє проживання протягом усього періоду розгляду справи. Якщо 
клієнт повідомляє, що він проживає не в приймальному центрі, а в 
іншому місці, наприклад, в системі домашнього розміщення, його ре-
єструють як так званого клієнта приватного розміщення.
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Принципи діяльності 

ДОБРОВІЛЬНІСТЬ
Домашнє розміщення полягає в принципі добровільності обох 
сторін. Тим не менш, надзвичайно важливо, щоб і господарі, і гос-
ті ретельно продумали свої мотиви перед початком розміщення. 
Господарям житла не виплачується компенсація за розміщення, а 
гість бере участь у домашніх справах нарівні з іншими мешканця-

Nina Lindfors
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ми. Розміщення є добровільним і для осіб, які шукають притулок, і 
за бажання вони можуть у будь-який час повернутися до приймаль-
ного центру. Варто, однак, пам’ятати, що повернення до того ж при-
ймального центру, де прохач притулку проживав раніше, не завжди 
є можливим, і його можуть направити також до іншого приймаль-
ного центру.

ВЗАЄМНІСТЬ
У мережі домашнього розміщення ми не говоримо про тих, хто до-
помагає, і тих, хто приймає допомогу, а ми говоримо про людей, які 
живуть один з одним на рівних умовах. Метою розміщення вдома є 
справжнє повсякденне життя, за яке кожна сторона несе свою відпо-
відальність. При взаємному спільному житті ви можете, наприклад, 
іноді запропонувати, а іноді й попросити про допомогу. Господар, 
проте, має право прийняти рішення за базовими правилами про-
живання у своєму будинку, які необхідно попередньо обговорити та 
погодити до початку розміщення на ряду з узгодженням загальних 
правил розміщення.

ДОВІРА ТА ПРАВО НА ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ
Хоча відносини господаря і гостя рівноправні, необхідно пам’ятати, 
що сторона, що приймає, перебуває у переважному праві по відно-
шенню до мешкаючої у нього особи, яка шукає притулок.
  Гість не зобов’язаний повідомляти господареві про просування 
процесу розгляду його справи про надання притулку, але за бажання 
він / вона може це зробити. (див. Додаток 2. Основна інформація про 
процес надання притулку та відсутність документів). За взаємною 
угодою приймаюча сторона може бути помічником особи, яка шукає 
притулок, на будь-якому етапі розгляду. Приймаюча сторона, однак, 
не зобов’язана брати участь у процесі, вона має чітко розуміти межі 
своїх знань та можливостей.
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  Принцип захисту приватного життя відноситься до обох сторін, ні 
гість, ні господар не мають права, наприклад, розповсюджувати фото-
графії або інформацію, що стосується приватного життя, про другий 
бік без його вирішення. Необхідно пам’ятати, що конфіденційною ін-
формацією буде те, що людина є особою, яка шукає притулок.

Nina Lindfors
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Основна інформація 
щодо домашнього 
розміщення
ХТО МОЖЕ НАДАВАТИ ДОМАШНЄ РОЗТАШУВАННЯ?
Домашнє розміщення може запропонувати будь-яка людина, яка має 
у своєму будинку місце та бажання відкрити свій будинок для особи, 
яка шукає притулок. Власник житла не обов’язково має бути спеціа-
лістом у сфері представлення притулку або досвідченим волонтером.

ЯК ПОЧИНАЄТЬСЯ ПРОЦЕС ДОМАШНЬОГО РОЗМІЩЕННЯ:  
Процес домашнього розміщення може бути розпочатий різними 
способами. Прохач притулку може переїхати в будинок до людини, з 
якою вона вже знайома, або ж розміщення вдома може бути органі-
зоване між людьми, які потребують розміщення, і людьми, які про-
понують розміщення, та які раніше не були знайомі. В останньому 
випадку роль організації Kotimajoituksen tuki ry/Home Accomodation 
та Мережі домашнього розміщення у налагодженні контакту між го-
сподарем та гостем, а також у підтримці процесу розміщення надзви-
чайно важлива.
  Якщо ви зацікавилися системою домашнього розміщення, ми 
просимо вас зв’язатися з організацією Kotimajoituksen tuki ry/Home 
Accomodation для з’ясування можливостей організації домашнього 
розміщення. Якщо ви ще не знаєте особисто прохача притулку, яким 
ви хотіли б запропонувати розміщення, організація зможе допомог-
ти вам встановити з ними зв’язок. Організація також пропонує до-
помогу в підготовці розміщення в ситуаціях, коли люди, які хочуть 
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організувати або отримати послуги домашнього розміщення, позна-
йомилися одне з одним іншим чином, і особливо тоді, коли майбутні 
гість та господар заздалегідь не дуже добре знайомі один з одним. 
 У цьому випадку процес здійснюється так:

1. Заповніть бланк запиту на нашому сайті https://kotimajoitusverkosto.
fi/yhteys/. Ви можете докладно розповісти про себе, про свої поба-
жання, а також поставити додаткові питання. Наші співробітники 
зв’яжуться з вами найближчим часом. Ви також можете звернутися 
до наших співробітників безпосередньо, зателефонувавши їм або на-
писавши електронною поштою. На особистій зустрічі наші праців-
ники поговорять з вами, зокрема, про те, як організувати та почати 
домашнє розміщення, про ваші мотиви та можливості розміщення.

2. Якщо після цього ви захочете організувати домашнє розміщення, 
наші співробітники допоможуть провести вашу зустріч із особою, 
яка шукає притулок. Якщо у вас вдома достатньо місця, ви також мо-
жете розмістити у себе кілька людей, що просять притулку або цілу 
сім’ю. На ознайомлювальній зустрічі ви зможете домовитися про по-
чаток розміщення або ж ви можете продовжити процес знайомства, 
щоб сторони могли ретельніше подумати над тим, чи дійсно вони хо-
чуть брати участь у домашньому розміщенні. Цей процес може вклю-
чати, наприклад, додаткові зустрічі, знайомство з будинком, можливі 
візити на вихідних і т.п. Важливо, щоб обидві сторони були впевнені 
у своєму бажанні брати участь у домашньому розміщенні до початку.

3. Погодження домашнього розміщення. Якщо після зустрічі/зна-
йомства обидві сторони виявляють бажання на спільне проживання, 
то прохач притулку може переїхати до будинку приймаючої сторони. 
На прохання особи, яка шукає притулок, співробітники організації 
можуть допомогти з адміністративними питаннями в приймально-
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му центрі, а також укладанням усного або письмового договору про 
домашнє розміщення (див. Додаток 1. Зразок договору про домашнє 
розміщення). Надалі вам також варто звертатися до співробітників 
організації з питань, пов’язаних із розміщенням. Мережа домашньо-
го розміщення та громадська організація, що її підтримує, роблять 
все можливе, щоб надати допомогу та підтримку всім сторонам при 
розміщенні вдома. Сторони процесу розміщення несуть відповідаль-
ність за розміщення та його узгодження.
 І навіть якщо ви не розпочали або не починаєте процес домашньо-
го розміщення за цією схемою, ми рекомендуємо вам ознайомитися з 
матеріалами Мережі домашнього розміщення (Home Accommodation 
Support) такими як, наприклад, цим посібник, а також звертатися до 
співробітників організації з будь-яких питань, пов’язаних із домаш-
нім розміщенням. Ми з радістю запрошуємо всіх гостей та господа-
рів приєднатися до роботи нашої мережі.
 Ви можете вступити до групи Мережі домашнього розміщення 
на Facebook (Kotimajoitusta turvapaikkaa tarvitseville Finland). Членами 
цієї групи є господарі, гості та інші активісти мережі. Ви також можете 
зв’язатися із нами по електронній пошті: info@kotimajoitusverkosto.fi
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Роль приймального 
центру 

Прохач притулку, що розміщується в домашніх умовах, 
зберігає за собою право на отримання фінансової допо-
моги з прийому та інших встановлених законом послуг 
для таких осіб. З цієї причини прохач притулку, який 
проживає на домашньому розміщенні, повинен бути 

зареєстрований у будь-якому приймальному центрі. Реєстрація та-
кож є обов’язковою умовою для того, щоб не припинявся розгляд 
заяви про надання притулку. Інші передбачені законом послуги, як, 
наприклад, послуги охорони здоров’я та соціальні послуги, надають-
ся насамперед через приймальний центр. Якщо приймальний центр 
та місце домашнього розміщення розташовані у різних регіонах, то 
при раптовому захворюванні особа, яка шукає притулок, має пра-
во звернутися до чергового відділення найближчої поліклініки для 
отримання медичних послуг. У ситуації, яка потребує невідкладної 
допомоги, необхідно звертатися до приймального центру. Прохачі 
притулку з особливими потребами мають право також отримання 
професійної допомоги через приймальні центри. 
 Якщо особа, яка шукає притулок, переїжджає в інший регіон з 
метою розміщення вдома, його приймальним центром стає центр, 
розташований ближче до нього географічно або з точки зору доступ-
ності. Метою є контрольоване переведення клієнта з одного центру 
до іншого: відправляючий центр отримує від свого клієнта заяву про 
перехід на приватне розміщення та організує переведення, тобто 
слідкує за тим, щоб приймаючий центр отримав усі необхідні дані 
свого клієнта.
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 Розміщення має бути реальним, тобто людина повинна прожи-
вати за тією адресою, яку вона надала приймальному центру. Також 
важливо, щоб між прохачем притулку та приймальним центром за-
лишався контакт. З метою підтримки цього контакту може виникну-
ти потреба у поїздках між місцем домашнього розміщення та при-
ймальним центром. З питань, пов’язаних із домашнім розміщенням 
(наприклад, перехід на приватне домашнє розміщення та пов’язане з 
цим переведення в інший приймальний центр), процесом розгляду 
заяви про надання притулку та іншими важливими темами, необхід-
но завжди звертатися до соціального працівника приймального цен-
тру. Співробітники організації можуть сприяти цьому співробітни-
цтву різними способами в залежності від бажання прохача притулку.

Nina Lindfors
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Домашнє розміщення 
на практиці

Переїзд нової людини в будинок стає причиною змін у 
побуті кожної сторони процесу. Коли розмова ведеть-
ся відкрито та правила узгоджуються разом, спільний 
побут господаря та гостя зазвичай починає протікати 
досить гладко.

 Господарю необхідно вирішити, як довго він може надавати жит-
ло, і це питання також необхідно узгодити. Найбільш бажаним термі-
ном домашнього розміщення є розміщення на період розгляду заяви 
про надання притулку. Проте кожна сторона має право припинити 
домашнє розміщення будь-якої миті. Варто також пам’ятати, що ви-
бір конкретного приймального центру для особи, яка шукає приту-
лок, відбувається відповідно до наявності місць у центрі та процесу 
розгляду заяви про надання притулку. У великих регіонах не обов’яз-
ково може бути місце для розміщення, і прохач притулку може бути 
переведений в той приймальний центр, в якому є місце.
 Особа, яка шукає притулок, також повинна мати можливість про-
живання на домашньому розміщенні, наприклад під час відпустки або 
відсутності господарів з іншої причини, оскільки приймальний центр 
не може приймати прохачів притулку на короткочасний період.  
 Також іноді існує потреба у заздалегідь узгодженому домашньому 
розміщенні на короткий період. Наприклад, проведення вихідних у 
домашніх умовах поза приймальним центром може стати для бага-
тьох приємним відпочинком від буднів. Більш тривалі терміни пере-
бування для осіб, які мешкають у приймальних центрах, необхідно 
заздалегідь узгоджувати з приймальними центрами. 
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  Правила проживання в будинку, використання приміщень, а та-
кож виконання можливої   роботи по дому, необхідно узгоджувати 
на якомога ранішому етапі з урахуванням культурних та релігійних 
особливостей, які можуть вплинути на загальний побут. Важливі 
контактні дані повинні бути відомі та знаходитися на видному міс-
ці в будинку, так само, як і дані про місцезнаходження найближчих 
послуг. Про запрошення гостей, вживання алкоголю та наркотичних 
речовин, дотримання тиші, наявність домашніх тварин та інші прак-
тичні питання необхідно домовлятися заздалегідь. Ви також можете 
укласти письмовий договір про домашнє розміщення, включивши до 
нього свої домовленості. Необхідно враховувати, що практики пове-
дінки зазвичай формуються під час розміщення, а спільні правила 
можуть змінюватися – і це необхідно робити у вигляді відкритого 
обговорення.
  Найчастіше господар і гість не розмовляють однією мовою, але 
існує позитивний досвід такого розміщення. Вам, напевно, допомо-
жуть бажання спілкуватися, програми для перекладу тексту та мова 
жестів. Співробітники Мережі також користуються послугами пе-
рекладу по телефону, зокрема, для надання допомоги на первинних 
переговорах та у разі виникнення непередбачених ситуацій під час 
розміщення.
  Особа, яка шукає притулок, стає рівноправним мешканцем у разі 
домашнього розміщення. Частиною цього є, наприклад, виконання 
своєї частини домашніх обов’язків. Розміщення є добровільним та не 
передбачає грошової компенсації чи додаткової роботи з боку гостя. 
Проте, припустима компенсація додаткових витрат, пов’язаних із про-
живанням особи, яка шукає притулок (наприклад, витрата води або 
електрики), але й про це необхідно домовлятися заздалегідь. Господар 
житла повинен перевірити, чи повинен він повідомляти про появу но-
вого мешканця управителю будинку чи іншим заінтересованим сторо-
нам. Також варто перевірити, що страховка житла в порядку.
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  Якщо особа, яка шукає притулок, має доходи та можливість опла-
чувати своє проживання замість звичайного домашнього проживан-
ня, може бути розглянутий варіант укладання договору суборенди. 
Особа, яка не є клієнтом фінської системи соціального забезпечен-
ня Kela, не може вважатися членом домогосподарства, відповідно 
тимчасове проживання прохача притулку у квартирі не впливає на 
розмір загальної допомоги на житло, що надається відомством Kela 
домогосподарству. Крім того, при розрахунку допомоги із забезпе-
чення прожиткового мінімуму наявність особи, яка шукає притулок, 
не вважається ні витратою, ні доходом. При необхідності ви також 
можете звернутися до співробітників організації, якщо у вас залиши-
лися неясності щодо цих питань.
  Господарю необхідно усвідомлювати складні умови, із котрих 
прибувають особи, що шукають притулок. Дорога до Фінляндії для 
багатьох була довгою та складною. З цієї причини власна кімната та 
безпечна спокійна обстановка для багатьох прохачів притулку є над-
звичайно важливою обставиною. Ми також рекомендуємо, щоб го-
сподар, гість та всі, що проживають в одній квартирі, перевірили свій 
вакцинний захист.
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Мережа домашнього 
розміщення та гро-
мадська організація 
Kotimajoituksen tuki ry 

М ережа домашнього розміщення, діяльність якої 
була започаткована в різних частинах Фінляндії 
восени 2015 року, є громадським рухом, у рамках 
якого звичайні фіни запрошують осіб, які шукають 
притулок, пожити не в приймальних центрах, а в 

них вдома. Членами Мережі домашнього розміщення є особи, що 
надають розміщення вдома, особи, які розміщуються вдома, а також 
активісти, що діють на національному та місцевому рівнях.
 Мережа домашнього розміщення діє у режимі самоврядування. Ос-
новним робочим каналом мережі є група «Kotimajoitusta turvapaikkaa 
tarvitseville (Finland)» (Домашнє розміщення для осіб, які потребують 
притулку (Фінляндія) на Facebook. Ця група також є платформою для 
пошуку та пропозиції місць домашнього розміщення).
 Мережа отримує допомогу від громадської організації 
Kotimajoituksen tuki ry, її правління та співробітників організації. Ви 
можете звернутися до працівників з будь-якого питання, пов’язаного 
з домашнім та приватним розміщенням, а також з питань, пов’язаних 
із побутом осіб, які шукають притулку. Ми пропонуємо підтримку, 
консультуємо та допомагаємо у пошуку послуг, пов’язаних із розмі-
щенням та процесом розгляду заяви про надання притулку.
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КОНТАКТНІ ДАНІ
 Загальна адреса електронної пошти info@kotimajoitusverkosto.fi
ОФІС
 Terhi Aaltonen, керівник
 тел. 044 244 8404 • t.aaltonen@kotimajoitusverkosto.fi
 Eva Kuhlefelt, спеціаліст зі співпраці
 тел. 044 239 7049 • e.kuhlefelt@kotimajoitusverkosto.fi 
 Черговий телефон працює у будні з 10:00 до 12:00.

Nina Lindfors
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Діяльність мережі 
на місцевому рівні

М ережа домашнього розміщення складається з ак-
тивістів, осіб, що надають розміщення, та осіб, які 
отримують розміщення, що діють у різних регіонах 
Фінляндії. На початковому етапі діяльності Мережі 
домашнього розміщення місцеві групи грали осно-

вну роль. Місцеві групи зводили разом потенційних господарів та 
гостей, підтримували контакти з приймальними центрами та місце-
вими офіційними органами, а також допомагали учасникам процесу 
під час домашнього розміщення. Найчастіше місцеві групи діяли в 
тісній співпраці з іншими організаціями, що працюють у регіоні, і 
проводили різні заходи та кампанії, в рамках яких різні люди могли 
знайомитися один з одним. Інформування у місцевих групах зазви-
чай відбувалося через групу на Facebook.
  Якщо з’ясовується, що в певному регіоні існує необхідність у до-
даткових діях на місцевому рівні, то будь-яка людина може створити 
нову місцеву групу. Для початку роботи можна отримати підтримку 
від досвідчених активістів та працівників мережі. Зацікавлені у ді-
яльності особи можуть бути знайдені у різних громадських організа-
ціях регіону, навчальних закладах та церковних парафіях.
  Мережа домашнього розміщення діє за принципом самовряду-
вання. Це означає, що місцеві групи можуть організовувати свою 
діяльність так, як їм краще, залежно від місцевих потреб. Проте, 
дуже важливо, щоб усі активісти Мережі домашнього розміщення 
дотримувалися спільно узгоджених принципів діяльності, якими є 
добровільність, довіра та право на приватне життя. Зв’язок місцевих 
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груп та активістів місцевого рівня з Мережею та з громадською орга-
нізацією, що її підтримує, дуже важливий, оскільки співробітникам з 
регіонів надходить велика кількість запитів на домашнє розміщення 
через Facebook та електронною поштою. Коли в Мережі відомо, де 
ведеться активна діяльність, все більше людей, зацікавлених у до-
машньому розміщенні, зможуть стати частиною Мережі домашнього 
розміщення.
  Співробітники мають можливість підтримувати учасників мере-
жі на місцевому рівні у вигляді організації заходів, взаємодопомоги 
та проведення навчання.

Outi N
euvonen
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Додаток 1: 
Зразок договору про 
домашнє розміщення 

Особа, що надає розміщення  Особа, яка отримує розміщення
/ Господар / Гість 

Номер телефону Номер телефону

Адреса домашнього розташування

� Домашнє розміщення завжди ґрунтується на добровільності. Гість 
не має обов’язків щодо виконання робіт. Господар та гість домовили-
ся про такий порядок розподілу домашніх обов’язків:

� Особа, яка шукає притулок, не сплачує орендної плати. Господар 
та гість домовилися, що гість оплачує витрати на проживання (вода, 
електрика тощо) таким чином:
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� Господар не має зобов’язань щодо утримання гостя. Якщо немає ін-
шої домовленості, гість закуповує свої продукти та предмети щоден-
ного споживання. Господар та гість можуть на добровільній основі 
спільно узгодити інший порядок придбання, оплати та приготування 
продуктів харчування. Щодо придбання продуктів та предметів що-
денного споживання господар та гість домовилися про наступне:

� Особа, яка шукає притулок, та особа, яка надає розміщення, 
узгодили такі правила, яких необхідно дотримуватися:

• Приміщення (загальні та приватні, а також приміщення для 
зберігання продуктів та предметів гігієни)

• Користування телевізором, комп’ютером та іншою побутовою 
технікою, доступ до бездротового інтернету тощо.

• Куріння, вживання алкоголю та інших наркотичних речовин у 
будинку



23

• Їжа та пов’язані з нею обмеження

• Прання білизни

• Загальна чистота та розподіл домашніх обов’язків

• Одяг

• Гості та нічні гості

• Тиша
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• Догляд та виховання дітей

• Необхідність компенсації у разі поломки / пошкодження чогось

• Ключ (у кого знаходиться ключ і де можна отримати запасний ключ)

• Інше

Господар ознайомив гостя з основними питаннями безпеки: номери 
екстрених служб, датчики пожежної безпеки, наявність вогнегасни-
ків тощо.
  Господар розповів та/або показав інші основні моменти, що сто-
суються будинку, квартири та проживання: код від дверей, користу-
вання батареями та побутовою технікою.
  І господар, і гість мають право на приватність. Розповсюдження 
фотографій та іншої інформації про господаря або гостя, наприклад, у 
соціальних мережах, необхідно узгоджувати один з одним заздалегідь.
  Гість та господар можуть розірвати договір без оплати або штрафу.
Про це необхідно повідомити іншу сторону якомога раніше. У разі 
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виникнення проблем ми рекомендуємо без сорому звертатися до 
співробітників Kotimajoituksen tuki ry/Home Accomodation.
  Мережа домашнього розміщення або громадська організація 
Kotimajoituksen tuki ry/Home Accomodation не є сторонами договору.

Дата та місце:

Підписи та розшифровка імені:

Господар     Гість
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Додаток 2: 
Ключові факти про процес 
надання притулку та відсутність 
документів  

Хоча мешканець житла не зобов’язаний інформувати постачальника 
житла про процес надання притулку, він може зробити це, і, за взаєм-
ною згодою, постачальник житла може надавати підтримку шукачеві 
притулку на різних етапах процесу. Може навіть статися, що мешка-
нець житла в якийсь момент залишиться без документів. Якщо, напри-
клад, негативне рішення щодо надання притулку призведе до виписки 
його з приймального центру, надання йому будь-яких приймальних 
послуг припиняється. У такому випадку він не матиме права отриму-
вати навіть надбавку на прийом/приймальну допомогу і не буде мати 
змоги сплатити свою частину звичайних витратах.
  Оскільки процес надання притулку та його різні етапи, а також 
можливий статус людини без документів сильно впливають на ситуа-
цію, коли шукач притулку перебуває в домашньому житлі, постачаль-
нику житла корисно бути ознайомленим з основними особливостями 
процесу надання притулку, які будуть описані нижче.
 Процес надання притулку може тривати кілька місяців або навіть 
років, залежно від заявника. Для більш повного опису процесу надан-
ня притулку та способу його вирішення дивіться, наприклад, веб-сайт 
фінської імміграційної служби (Finnish Immigration Service) або фін-
ського консультативного центру у справах біженців (Finnish Refugee 
Advice Centre).
  Особи, які отримують житло через мережу Home Accommodation 
Network, подали заяву про надання притулку, яка розглядається. Після 
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того, як шукачі притулку подали заяву про надання притулку та були 
зареєстровані у центрі прийому, вони можуть вільно пересуватися 
Фінляндією, і якщо вони вирішать жити за межами притулку, вони 
можуть самі вирішувати, де вони хочуть жити. Їх запросять на спів-
бесіду про надання притулку, де їх запитають про причини, чому вони 
шукають притулку. Шукач притулку має право привести на співбесіду 
помічника юриста. Після співбесіди про надання притулку Міграційна 
служба приймає рішення. Залежно від заявника може пройти кілька 
місяців, перш ніж рішення буде прийнято, або воно може прийняте 
дуже швидко. Якщо результат позитивний, шукачу притулку надано 
дозвіл на проживання. Тим, кому видано посвідку на проживання, 
буде запропоновано відвідати обов’язкову інформаційну сесію щодо 
отримання дозволу на проживання в центрі прийому.
 Якщо рішення буде негативним, його можна оскаржити у Aдміні-
стративному суді. Шукачі притулку зазвичай мають право залишатися 
у Фінляндії, поки Aдміністративний суд не розгляне апеляцію, і вони 
також зберігають право на роботу. Розгляд апеляції може тривати 
кілька місяців або рішення може бути прийняте дуже швидко. Якщо 
Адміністративний суд не змінить рішення Міграційної служби, шукач 
притулку може бути депортований з країни за умови, що Вищий ад-
міністративний суд не відстрочить виконання цього рiшення. Якщо 
шукачу притулку також не було дозволено подати апеляцію, негативне 
рішення про надання притулку вступає в законну силу. Важливо, щоб 
шукач притулку підтримував контакт зі своїм юридичним радником 
протягом усього процесу. Перш ніж міграційна служба ухвалить рі-
шення, юридичні поради та консультації можна отримати в Держав-
ному бюро правової допомоги. Якщо рішення буде негативним, шукач 
притулку має право обрати собі адвоката.
 Якщо стосовно шукачу притулку було прийнято негативне рішен-
ня, яке вступило в законну силу, але вiн/вона не може бути депортова-
ний(а) з країни, надання йому приймальних послуг може бути припи-
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нено. Після того, як шукач притулку був виписаний(а) з приймального 
центру, він/вона отримує статус людини без документів і перестає от-
римувати підтримку від центру.
 Влада відповідає за допомогу людям без документів. Про це йдеть-
ся і в Конституції, і в Законі про соціальне забезпечення. Муніципа-
літет завжди несе основну відповідальність за забезпечення основних 
потреб та догляду, включаючи принаймні тимчасове проживання, хар-
чування, необхідні ліки та невідкладну медичну допомогу. Дитина без 
документів має право на безкоштовну загальну освіту та опікується 
Службою захисту дітей так само, як і всі інші діти. Конвенція про пра-
ва дитини також захищає права дітей, які не мають документів. При 
прийнятті рішень органи влади завжди повинні враховувати інтереси 
дитини.
 У Фінляндії відповідальність за виконання цих умов зазвичай роз-
поділяється між муніципалітетами та KELA, але практика залежить 
від муніципалітету. Рекомендується звертатися до персоналу з усіх 
питань, пов’язаних з статусом або набуттям статусу людини без доку-
ментів та отриманням послуг. Співробітники можуть надати пораду, 
підтримку та послуги як щодо процесу надання притулку, так і щодо 
статусу людини без документів.


