
Біженці з України, які проживають в
приватних приміщеннях, мають змогу
отримати SIM-картку з передоплаченим
тарифом. Для цього потрібно звернутися до
найближчої обласної асоціації Червоного
Хреста або надіслати свої дані на адресу
info@rkmb-drustvo.si. 

*Особи, які мають право на SIM-картку це ті особи які є
зареєстровані або в процесі отримання тимчасового захисту.

В поліції Вам допоможуть оформити документи для отримання статусу
тимчасового захисту (якщо Ви прибули до Словенії після 24.02.22) або міжнародного
захисту (якщо Ви були у Словенії до початку воєнних дій в Україні)
 

Для отримання захисту в Республіці Словенія, 
необхідно подати заяву в поліцію 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ В МАРІБОРІ, 
РЕСПУБЛІКА СЛОВЕНІЯ

+386 1478 7530 (з закордону)

info.ukrajina@gov.si080 41 42 (безкоштовно зі Словенії)*

*Ко�-�ен�р �ра��є �о�ня, � �оне�і��а �о �’я�н��і, �о�ен робоч�� �ен� � 8:00 �о 18:00 �о��н�.

проживання та харчування в центрах
розміщення або фінансову допомогу на
приватне житло;

Права, які ви отримуєте:

медичну допомогу;

доступ до ринку праці та право на навчання;

фінансову допомогу або кишенькові гроші;

безкоштовний автобусний транспорт у місті
Марібор;

безкоштовні sim-картки з пакетами
предоплати

Якщо у Вас немає гарантованого житла, рекомендуємо
звернутися до найближчого відділення поліції 

і Вам нададуть допомогу

Безкоштовні Sim-картки з
предоплаченим тарифом:

Безкоштовний автобусний
транспорт  у м. Марібор

 
Марпром видасть безкоштовний
проїздний на міський пасажирський
транспорт особам з України, які
підтвердять свій статус біженця в касі на
головному автовокзалі (Млінська вулиця 1,
Марібор)

Речі першої потреби Ви можете отримати
безкоштовно за адресою: Maribor, Tržaška cesta 51 
Вт-Пт: з 10:00 до 16:00, Сб: з 10:00 до 14:00
тел.: +38669986950

Гуманітарний склад 

mailto:info.ukrajina@gov.si


Важливі телефонні номери в місті Марібор та 
в Республіці Словенія:

 
080 41 42 – Kол-центр уряду Республіки Словенія для допомоги українським біженцям

113 – Номер екстреної поліції

112 – єдиний номер телефону екстреної допомоги

+386 2 321 10 00 – Університетський клінічний центр Марібор, Люблянська вулиця 5,
Марібор (Ljubljanska ulica 5, Maribor)

+386 2 220 86 30 – Поліцейський відділок Марібора I, Вулиця Вошнякова 1, Марібор
(Vošnjakova ulica 1, Maribor)

386 2 28 62 00 - Поліклініка ім. доктора Адольфа Дрольца Марібор, вулиця Тальцев 9,
Марібор (ulica Talcev 9, Maribor)

+386 59 080 350 - Карітас Марібор, Штроссмаєрєва 15, Марібор (Caritas Maribor,
Strossmayerjeva 15, Maribor)

+386 2 234 40 00 – Маріборське регіональне товариство Червоного Хреста, вулиця Паришке
комуне 13, Марібор (ulica Pariške komune 13, Maribor)

+386 59 180 481 – Інформаційна головна автостанція (Марпром), вулиця Млінська 1, Марібор
(Mlinska ulica 1, Maribor)

080 81 11 – Інфоцентр Словенських залізниць

+386 2 220 83 83 – Міська рада Марібор, Департамент внутрішніх справ, громадянства та
міграції, вулиця героя Станета 1, Марібор (ulica heroja Staneta 1, Maribor)

Процес оформлення фінансової допомоги

Для оформлення документів щодо фінансової допомоги, вам необхідно отримати статус
тимчасового або міжнародного захисту та отримати податкові номери. 
Після отримання статусу, зверніться на гарячу лінію і вас проінформують про подальші кроки. 

Корисні групи в соціальних мережах

Допомога українським біженцям у Словенії
Українці в Словенії

Українці в Маріборі 

Українці в Словенії (чат) 

Сайти з пошуку роботи у Республіці Словенія

deloglasnik.si
Kariera.si

Допомога в Словенії 

mailto:info.ukrajina@gov.si

