
Інформаційний листок для осіб з 
України, які шукають роботу та які 
отримали тимчасовий захист та 
посвідку на проживання в Естонії
Естонська каса по безробіттю допоможе 
Вам знайти роботу.

Місцезнаходження представництв каси по безробіттю можете знайти на домашній 
сторінці. Для отримання інформації подзвоніть за телефоном 15501 або 
669 6513.

Якщо Ви прибули з України до Естонії після 24.02.2022 р., то Ви маєте право подати 
клопотання про тимчасовий захист та посвідку на проживання. Детальнішу інформацію 
можете отримати в Департаменті поліції та прикордонної охорони.

Якщо у вас є посвідка на проживання, ви можете зареєструватися як безробітний у 
найближчому представництві каси по безробіттю. Будь ласка візьміть з собою документ 
посвідчення особи і рішення про посвідку на проживання 

Якщо Ви зареєстровані як безробітний, у Вас буде свій радник, з яким Ви зустрінетеся в 
узгоджений час і який підтримає Вас у пошуку роботи: буде посередником у вакансіях та 
надаватиме послуги, необхідні для влаштування на роботу (профорієнтація, навчання, 
практика тощо).  

Якщо ви хочете самостійно вивчити естонську мову за допомогою комп’ютера або 
смарт-пристрою, для цього є кілька варіантів, які представлені на веб-сайті Integratsiooni 
Sihtasutus.

Під час пошуку роботи ми виплачуватимемо Вам допомогу по безробіттю, якщо Ви 
працювали, виховували дитину віком до 8 років, навчалися з повним навантаженням 
або на стаціонарному навчанні або займалися іншою подібною діяльністю принаймні 
180 днів протягом 12 місяців до того як стати на облік в якості безробітного. Розмір 
допомога по безробіттю становить 292 євро на місяць і може бути отримана до 9 місяців. 
Допомога не виплачується, якщо у Вас є інший дохід, що перевищує 292 євро на місяць. 

Роботодавці пропонують роботу для людей, які прибули з України, ТУТ, крім того можете 
знайти пропозицій роботи на веб-сайті каси по безробіттю. У відділеннях каси по 
безробіттю Ви можете скористатися комп’ютером, ми допоможемо шукати пропозиції 
на роботу та подавати на них заявки. 

Коли ви знайдете роботу, ви можете почати працювати на рівних підставах зі всіма 
жителями Естонії. Більш детальну інформацію про трудовий договір, час роботи та 
відпочинку та оплату праці можете отримати в Трудовій інспекції.
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