
ЦЕНТР ПРИЙОМУ БІЖЕНЦІВ У 
ВИСТАВКОВОМУ ЦЕНТРІ ГРАЦА 
З 16 березня 2022 року у залі D виставкового центру міста Грац (вхід з боку Jakominigürtel) 
розпочався прийом людей з України. Тут відбувається перший контакт з біженцями та 
їх реєстрація. На місці працюють перекладачі, а також співробітники Червоного Хреста, 
які проводять тестування на коронавірус. Біженцям цілодобово надають харчування та 
засоби особистої гігієни, а також першу медичну і психологічну допомогу.

Після отримання біженцями необхідної допомоги починається їх розподіл по місцях 
тимчасового проживання, наданих місцевою владою а також громадянами Штирії, 
кількість яких наразі сягає понад чотири тисячі. Особлива увага приділятиметься тому, 
щоб сім’ї та люди, які прибули групою були розміщені разом. Якщо за якихось обставин 
місце проживання не може бути надано одразу, надається можливість переночувати у 
спеціально обладнаній для цього зоні.

БЕЗПЛАТНИЙ ПРОЇЗД ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З 
УКРАЇНИ, ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПАРКУВАННЯ
В зв’язку з війною, біженцям з України надано право на безплатний проїзд в автобусах та 
потягах Штирії з метою прибуття або транзиту. 

Наразі дозволяється використовувати всю мережу громадського транспорту в межах 
зони 101 за умови пред’явлення українського закордонного паспорту. Дітям, які 
відвідують школи в Граці також надається безоплатний проїзд.

Водіям авто з українськими номерними знаками, які припаркувались в платній зоні 
без талону, будуть залишати на вітровому склі автомобіля офіційне попередження 
перекладене декількома мовами з проханням переставити авто в інше місце або купити 
талон на паркування. В разі невиконання цих вимог буде виписаний штраф.



СТАТУС ПЕРЕБУВАННЯ УКРАЇНЦІВ В АВСТРІЇ
У четвер, 3 березня 2022 року, країни ЄС домовилися про надання біженцям з України 
статусу тимчасового захисту тривалістю в один рік з можливістю продовження до 
трьох років. Це означає, що тепер громадянам України надана можливість перебувати 
в ЄС легально (за умови реєстрації) навіть після завершення 90 днів дозволених в 
рамках безвізового режиму. Також українцям надана можливість оформлення e-card 
(австрійського медичного страхування).

В постанові вказано, що «громадяни України, які мають дозвіл на перебування в ЄС 
термін дії якого закінчується, але не можуть повернутися додому через військовий 
конфлікт в Україні, також отримують право на тимчасове перебування на території 
країни» Це означає, що українські студенти також мають право на легальне перебування 
в Австрії.

Якщо у вас є питання щодо вашого статусу перебування в Австріі, зателефонуйте на 
гарячу лінію благодійної організації «Caritas».

Контактний номер: +43 5 1776380.

ДОСТУП ДО РИНКУ ПРАЦІ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ 
Українці, які шукають офіційну роботу в Австрії, повинні спочатку зареєструватися в 
Центрі прийому біженців та отримати «синю картку». 

Реєстрація проходить в Залі D. Крім того, є можливість зареєструватися в АМS 
(Австрійська біржа праці). Тут вам допоможуть з пошуком роботи.

На жаль ми не надаємо послуг перекладача для походу в АMS. Вам доведеться 
організувати переклад самостійно.

МІСЦЯ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДІТЬМИ ВІД 3 ДО 6 РОКІВ
Якщо вам потрібне місце для догляду за дитиною від 3 до 6 років в дитячому садку міста 
Грац, потрібно зробити наступне:

• Отримати документ про реєстрацію в Австрії, який посвідчує ваше місце проживання.

• З документом, який підтверджує реєстрацію та адресу проживання, потрібно 
звернутися до Відділу Освіти та Інтеграції за адресою Keesgasse 6, 8010 Graz або за 
e-mail адресою abiservice@stadt.graz.at чи за телефоном +43 316 872 7474.

• Сплатити мінімальний внесок на харчування дитини, який складає 37 євро 98 центів.



Після цього вам буде знайдено заклад для догляду за дитиною поблизу місця 
проживання та з вами зв’яжеться керівництво закладу.

ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 15 РОКІВ
Якщо ваша дитина потребує місце в початковій (від 6 до 10 років), середній (з 10 до 14 
років), або в політехничній школі (дев’ятий рік навчання), звертайтесь до Відділу Освіти 
та Інтеграції міста Грац за адресою Keesgasse 6, 8010 Graz, за електронною адресою 
abiservice@stadt.graz.at, або за телефоном +43 316 872 7474

Якщо вашій дитині вже виповнилося 15 років та їй необхідне місце в професійно-
технічному середньому училищі або в професійно-технічному вищому училищі, 
звертайтеся безпосередньо до адміністрації училища.

Якщо ви шукаєте школу за межами Грацу, звертайтеся безпосередньо до адміністрації 
школи або населеного пункту за місцем реєстрації.

ГРУПА ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ
Якщо вам потрібно, щоб ваша дитина, яка навчається в початковій (від 6 до 10 років) або 
середній (з 10 до 14 років) школі залишалася в групі продовженого дня, потрібно зробити 
наступне:
•  Отримати документ про реєстрацію в Австрії, який посвідчує ваше місце проживання 

i надання базової допомоги від держави, якщо ви таку отримуєте.
• Звернутися до дирекції школи щоб дізнатися про наявність вільних місць.
• Спільно з дирекцією школи виконати всі необхідні кроки для реєстрації. 
•  Група продовженого дня коштує 79 євро 40 центів в місяць, якщо ваша дитина буде 

залишатись в школі кожен день з понеділка по п’ятницю.
•  Також є можливість записатися на групу продовженого дня лише в окремі дні. В 

такому разі вартість буде нижчою.

КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА КУРСИ НІМЕЦЬКОЇ ДЛЯ 
БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
Австрійський інтеграційний фонд (ÖIF) надає цілу низку програм для підтримки 
українських біженців. Офіси ÖIF знаходяться в усіх обласних центрах Австрії та 
надають інформацію щодо інтеграції та орієнтації в австрійському суспільстві, а також 
інформацію про курси німецької мови та наявність у групах вільних місць. 

https://www.integrationsfonds.at



СТИПЕНДІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ
Міністерство Освіти Австрії оголосило про надання стипендій українським студентам, 
в яких виникли труднощі з продовженням навчання через неможливість отримання 
фінансової підтримки з України. Стипендії в розмірі 715 євро на місяць (у поточному та 
наступному семестрі) зможуть отримувати 500 студентів. Зараз в Австрії знаходиться 
близько 2700 українських студентів.

https://www.bmbwf.gv.at/service/bs/ukraine.html

НАЙВАЖЛИВІШІ КОНТАКТНІ ПУНКТИ
• Загальноавстрійська гаряча лінія для українців: +43 1 26768709460

• Гаряча лінія благодійної організації «Caritas» в Штирії:+43 316 8015215

• Гаряча лінія «Caritas» з питань статусу перебування в Австрії: +43 51776380

• Центр допомоги сім’ям у Граці: +43 316 872-4650

• Центри психологічної допомоги в кризових ситуаціях для біженців: 
Omega: +43 316 77355 
Zebra: +43 316 835630

• Центр сучасного мистецтва <rotor> - Допомога українським митцям та мисткиням 
Телефон +43 316 68830 
E-Mail: office.graz@artistshelp-ukraine.at

• Безплатна медична допомога для українців: Dr. Quitt –  
Сімейний лікар-терапевт:- +43 316 413013

• Платформа з пошуку роботи для біженців з України: pratsya.at

Вся необхідна інформація для українців в Граці також знаходиться онлайн за 

посиланням: www.graz.at/ukraine 

Ви в Граці не самі!

graz.at/ukraine


