
 Де ви можете знайти підрозділ, що займається питаннями  
щодо України?
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 Cоціальна cлyжба OCMW Gent

Потрібна допомога?  
Зв’яжіться з OCMW Гент

Kонтактні дані:

Кампус Prins Filip 
Offerlaan 264, 9000 Гент

 gentzuid@ocmw.gent 
 09 66 93 07

 stad.gent/ocmw
facebook.com/genttegenarmoede

Потрібно більше інформації? 
Цей вебсайт стане у нагоді: 
stad.gent/oekraïne  



 На деякі питання чи проблеми ми можемо відповісти одразу.  
 Після цього соціальний робітник надасть вам подальшу допомогу. 

 Деякі питання або проблеми потребують додаткових  
 досліджень. Постійний соціальний робітник куруватиме вас далі. 

 Деякі питання або проблеми ми не можемо вирішити самі.   
 Ми звертаємося до спеціалізованих служб, щоб допомогти 
 допомогти вам   у  подальшому. 
 

Для чого ви можете зв’язатися з нами?

    фінансові проблеми  

    хочете позбутися  боргів 

    не можете сплачувати свої  витрати на електроенергію

 якщо вам потрібна  юридична  або  адміністративна  
 підтримка

    є  заборгованість з орендної плати 

    великі  медичні витрати, ...

У вас є проблема, але ви не знаєте, хто може допомогти 
вам? Ви хочете попросити поради? Тоді вам слід звернутися 
до відділу соціального забезпечення у вашому районі.

Ви можете звернутися до OCMW, якщо ви/у вас

Чим ми можемо допомогти?

Соціальний робітник   хоче якнайкраще допомогти вам. 
Тому ви повинні відповісти на деякі запитання про ваші:

   доходи

   вашу сім’ю 

   ваше житло

   ваше соціальне забезпечення, таке як пакет зростання, 
     компенсація безробіття, пенсія, … 

Таким чином ми зможемо отримати уявлення про вашу 
ситуацію і перевірити, які ви маєте  соціальні права 

Зв'яжіться з підрозділом, що займається питаннями щодо 
України  

Ви можете зробити це:

   за телефоном: 09 266 93 07 

   через електронну пошту:  gentzuid@ocmw.gent

   за адресою: Offerlaan 264, 9000 Гент

   через іншу організацію чи довірену особу

Соціальний робітник вислуховує вашу історію та спробує 
знайти вирішення вашого питання чи проблеми.

Надалі ви обговорите яким чином можна покращити ваше 
становище 

. 

Як ви звертаєтесь за допомогою?

   Що нам треба знати?




