
Дізнайтеся про свої права 
та у всеозброєнні розпочинайте пошук роботи 
у Нідерландах! 

Маючи статус біженця з України Ви маєте 
на території Нідерландів ті ж самі права на 
працю, що і нідерландські шукачі роботи. 
Положення нідерландського трудового 
законодавства, що регулюють, наприклад, 
такі питання, як розмір мінімальної заробітної 
плати, максимальна кількість годин 
роботи на день, сталі виплати у випадку 
хвороби, є добре та чітко визначеними. 
Кожен має права, незалежно від того, 
якою роботою він займається: будівельна 
справа, прибирання, секс-індустрія або 
домогосподарство – для нас всі мають 
значення! 

Наприклад, Ви маєте право на: 
>> мінімальну зарплату (приблизно 10  
        Євро на годину); 
>> дні на відпустку, перерви у роботі  
        та відгули;
>> звільнення від роботи на час  
        вагітності та хвороби; 

  Нажаль, деякі роботодавці 
  та бюро з працевлаштування 
  не дотримуються встановлених 
правил, намагаючись залучати до роботи 
осіб за платню меншу, ніж вимагається 
законом. Іноді можна зустрітися навіть зі 
справжніми торговцями людьми. 
Просимо Вас добре підготуватися до пошуку 
роботи. Звертайте Вашу критичну увагу 
на людей, які виходять з Вами на контакт з 
питаннями працевлаштування! 

Декілька порад про те, 
як захистити себе: 

Дізнавайтеся краще про 
свої права! Інформація про трудове 
законодавство різними мовами:  
www.workinnl.nl 
Безпечні місця для пошуку роботи: 
• Working in the European Union
• www.refugeehelp.nl
Переконайтеся, що Вас було відповідним 
чином зареєстровано у муніципалітеті і 
Ви маєте у своєму розпорядженні Номер 
в реєстрі населення (BSN-nummer).
Упевніться у тому, що Ви маєте рахунок 
відкритий у нідерландському банку, на 
який буде здійснюватися переказ Вашої 
заробітної плати.
Ставтесь з обережністю до пропозицій 
роботи, які видаються Вам занадто 
привабливими для того, аби бути 
правдою. Іноді люди ведуться на такі 
явно шахрайські пропозиції!
Переконайтеся у тому, що хтось, кому 
Ви довіряєте, знає про місце Вашого 
перебування, коли Ви йдете на роботу. 
При працевлаштуванні домовляйтеся з 
Вашим роботодавцем про розмір своєї 
зарплати, робочий час та період виплати 
Вашої зарплати. 
Попросіть укладати з Вами трудовий 
договір зрозумілою мовою і зберігайте у 
себе його копію. 
У випадку працевлаштування збирайте 
докази того, що Вас було прийнято на 
роботу: трудовий договір, фотографії, 
робочі домовленості. Ведіть облік 
відпрацьованих годин та отриманих 
за свою роботу сум зарплат. Це може 
знадобитися у випадку виникнення 
проблемних питань! 

UKR 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

https://www.workinnl.nl/default.aspx
https://european-union.europa.eu/live-work-study/working-eu_en
http://www.refugeehelp.nl


Попросіть про допомогу! 
• Ви відчуваєте небезпеку? 
• Вам не надали для виконання роботу, 

про яку Ви домовлялися? 
• Ви не одержали зарплатню або Вам 

заплатили менше?
• Вас зобов’язують виконувати 

небезпечну роботу або роботу, що 
впливає на стан Вашого здоров’я? 

• Ваш роботодавець погано до Вас 
ставиться? 

• Через причини, пов’язані з Вашою 
роботою, якість наданого Вам притулку 
є невідповідною?

• Вас примушують до роботи, в тому 
числі і в секс-індустрії, або ж до 
кримінальної діяльності? 

• Вас залякують або шантажують, що не 
дозволяє Вам звільнитися? 

• Бюро з працевлаштування або 
роботодавець забрали собі Ваш 
паспорт? 

• У Вас нема можливості підтримувати 
контакт з родиною або друзями? 

• Ви не можете відвідати доктора у 
випадку хвороби? 

Допомога та консультації   
Вам потрібна допомога або ж Ви хочете 
вирішити сумнівні питання, що пов’язані 
з роботою? Ви турбуєтеся за когось 
іншого? Зв’яжіться з нами для безоплатної 
консультації: 
• Зв’яжіться з FairWork для отримання 

безкоштовної інформації та підтримки 
вашою рідною мовою, якщо у вас 
виникнуть проблеми на роботі: +31 6 21 
93 88 64, ukraine@fairwork.nu,  
www.fairwork.nu/uk

• Повідомте про злочин у поліцію. 
Якщо можливо, спочатку обговоріть це 
з організацією з надання допомоги або 
юристом.

•  Червоний Хрест лінія підтримки 
Whatsapp для біженців з України:  
06 48 15 80 53 – українською, 
російською та англійською мовами.

• У випадку виникнення небезпеки для 
життя телефонуйте за номером 112. 

www.workinnl.nl/en european-union.europa.eu www.refugeehelp.nl  

www.fairwork.nu/uk WhatsApp Helpline 

Якщо Ви потрапили у одну з таких 
ситуацій або ж маєте якісь інші 
проблеми з роботою – зверніться 
за допомогою! 


