
 
 

Біженці з інваідністю в Данії - які мої можливості? 

 

Як біженець у Данії, ви маєте подвійний виклик. З одного боку, ви опинилися в новому незнайомому 

оточенні, підчас якого ви перебуваєте під розумовим тиском, та також у вас є інвалідність. Ви маєте 

подвійні виклик, оскільки у вас є ряд дуже практичних потреб, які повинні бути під контролем для 

того щоб ви мали можливість функціонувати. 

7 важливих порад для біженців з інваідністю: 

1) Знайдіть відповідну підтримку осіб навколо вас 

 

Спробуйте знайти будь-яких відповідних осіб, що знаходяться навколо вас, які знайомі з данською 

мовою та данською системою. Ці особи також можуть підтримати вас у вашому контакті з данською 

владою. 

Це можуть бути люди, з якими ви живете, з центра для біженців або з муніцепалітету вашого 

проживання. 

2) Подайте заявку на отримання дозволу на проживання 

Якщо ви залишаєтесь у Данії і ще не подали заявку на отримання дозволу на проживання, то в вас 

може виникнути складності в отриманні доступу до лікування та компенсаційної допомоги для 

полегшення вашої інвалідності. Тому це дуже важливо подати заявку на отримання дозволу на 

проживання. Більше інформації від «Ny i Danmark»: 

 

https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/F%C3%A6lles/Information-til-ukrainske-statsborgere 

 
Якщо ваша ситуація незрозуміла стосовно дозволу на проживання, вам слід проконсультуватися з 
особами, що займаються підтримкою навколо вас,  з центром для біженців або в муніцепалітеті 
вашого проживання. 

 

 

https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/F%C3%A6lles/Information-til-ukrainske-statsborgere


3) З дозволом на проживання у вас є доступ до лікування та компенсаційної 

допомоги 

Якщо вам потрібно лікування, зверніться до найближчого лікаря загальної практики. Лікар загальної 

практики є допуском до системи охорони здоров’я і має огляд що до доступу до допомоги. 

Якщо ви маєте «дозвіл на проживання» в Данії, ви також маєте право на компенсаційну допомогу 

через муніципалітет вашого проживання. Ви маєте право на допомогу, яка дає змогу функціонувати з 

інвалідністю у повсякденному житті (допомога надається згідно з консолідаційним актом про 

соціальне обслуговування). 

Є також інші моживості, якщо у вас немає або якщо ви чекаєте дозволу на проживання. 

Проконсультуйтеся будь ласка з відповідними особами навколо вас, у центрі для біженців або в 

муніципалітеті вашого проживання. 
 

4) Система охорони здоров’я забезпечує лікування 

Лікування здійснюється через систему охорони здоров’я, а вхід  до цієї системи – через найближчого 
лікаря загальної практики. Знайти лікаря моживо на Sundhed.dk: 
 
https://www.sundhed.dk/borger/guides/findbehandler/?Informationskategori=Praktiserende%20l%C3%A6
ge 

 
Також можуть бути спеціальні місцеві варіанти, якщо, наприклад, ви перебуваєте в центрі для 
біженців. Тому ми радимо вам проконсультуйтися з особами, що займаються підтримкою навколо 

вас, з центром для біженців або в муніципалітеті вашого проживання. 
 

5) Муніципалітет вашого проживання є відповідальним за консультації та 

компенсаційну допомогу 

З дозволом на проживання ваш муніципалітет зобов’язан  надавати вам допомогу відповідно до 

консолідаційного акта про соціальне обслуговування. Муніципалітет зобов’язан надавати вам 

консультації та надавати компенсаційну допомогу, а це означає, що ви можете функціонувати зі 

своєю інвалідністю в повсякденному житті. Допомога може бути, наприклад, допоміжні засоби, 

особистий догляд, супровід, транспорт тощо. 

Ми не можете сказати наперед, на що ви маєте право, оскільки допомога надається після конкретної 

та індивідуальної оцінки вашої інвалідності та конкретної життєвої ситуації. 

 

 

 

https://www.sundhed.dk/borger/guides/findbehandler/?Informationskategori=Praktiserende%20l%C3%A6ge
https://www.sundhed.dk/borger/guides/findbehandler/?Informationskategori=Praktiserende%20l%C3%A6ge


6) Ви маєте права підчас зустрічі з представниками влади - ознайомтеся з ними 
 

Під час зустрічі з владою Данії діють деякі особливі правила. Правила повинні гарантувати, що 

розгляд справи відбувається правильно. В організаціях з інвалідністю ми називаємо їх «Правилами 

гри». Ознайомтеся з ними разом із особою, що займається підтримкою навколо вас, та яка знає 

данську. З правилами гри можна ознайомитись за посиланням: 

 

https://handicap.dk/sites/handicap.dk/files/media/document/88656_kend-spillereglerne_0.pdf 

 

7) Організації інвалідів можуть надавати підтриму та запропонувати міцну 

мережу 

 

У Данії є велика кількість організацій інвалідів, які на різних рівнях можуть запропонувати підтримку 

та допомогти знайти шлях у данській системі. Організації можуть запропонувати міцну мережу з 

іншими людьми з інвалідністю, де волонтери обмінюються знаннями, підтримують один одного та 

організовують соціальні заходи. 

Організації інвалідів є важливим рупором для людей з інвалідністю і часто утворюють міст між 

органами влади та цільовою групою. Цей міст є особливо важливим у нинішній ситуації, тому ми 

заохочуємо вас звертатися та шукати спільноту, якщо це має для вас сенс. Організації інвалідів також 

відіграють важливу роль у внесенні знань у політичну систему, щоб гарантувати, що зусилля та 

пропозиції у сфері інвалідності завжди стають кращими. 

Огляд організацій дивіться тут: 

Medlemsorganisationer | Danske Handicaporganisationer 
 

https://handicap.dk/sites/handicap.dk/files/media/document/88656_kend-spillereglerne_0.pdf
https://handicap.dk/om-dh/medlemsorganisationer


 
 

Flygtning med handicap i Danmark – hvad er mine muligheder? 

 
Som flygtning i Danmark befinder man sig i en dobbelt udfordring. Dels skal man finde sig til rette i nye 

uvante omgivelser, mens man er under psykisk pres, og har man også et handicap, er man dobbelt 

udfordret, fordi man har en række helt praktiske behov, som skal være i orden for, at man kan fungere. 

 

7 gode råd til flygtninge med handicap: 

 

1) Find relevante støttepersoner omkring dig 
 

Sørg for at finde nogle relevante støttepersoner omkring dig, som er fortrolig med det danske sprog og det 

danske system. Disse personer kan også være en støtte i din kontakt til de danske myndigheder. 

 
Det kan være personer du bor sammen med, fra asylcentret eller din opholdskommune. 

 

2) Søg om opholdstilladelse  
 

Hvis du opholder dig i Danmark på  og endnu ikke har søgt om opholdstilladelse, kan der være usikkerhed 

omkring din adgang til behandling og kompenserende hjælp til at afhjælpe dit handicap. Derfor er det 

vigtigt at få søgt om opholdstilladelse. Mere info fra ’Ny i Danmark’: 

 

https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/F%C3%A6lles/Information-til-ukrainske-statsborgere 

 

Er din situation uafklaret i forhold til opholdstilladelsen, bør du rådføre dig med støttepersoner omkring 

dig, asylcentret eller din opholdskommune. 

 

3) Med lovligt ophold har du adgang til behandling og kompenserende hjælp 
 

Har du brug for behandling, skal du kontakte nærmeste praktiserende læge. Den praktiserende læge er 

indgangen til sundhedssystemet og har overblik over adgangen til hjælp. 

 

https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/F%C3%A6lles/Information-til-ukrainske-statsborgere


Har du ’lovligt ophold’ i Danmark, har du også ret til kompenserende hjælp via kommunen. Du har ret til 

hjælp, der gør dig i stand til at fungere med dit handicap i hverdagen (hjælpen gives via serviceloven). 

 

Der findes også muligheder, hvis du ikke har, eller hvis du venter på, en opholdstilladelse. Rådfør dig med 

støttepersoner omkring dig, fra asylcentret eller fra din opholdskommune. 

 

4) Sundhedssystemet yder behandling 
 

Behandling ydes af sundhedssystemet, og indgangen til denne hjælp er via nærmeste praktiserende læge. 

Find læge på Sundhed.dk:  

 

https://www.sundhed.dk/borger/guides/findbehandler/?Informationskategori=Praktiserende%20l%C3%A6

ge 

 

Der kan dog være særlige lokale muligheder, hvis du fx befinder dig på et asylcenter. Rådfør dig derfor med 

støttepersoner omkring dig, asylcentret eller din opholdskommune. 
 

5) Din opholdskommune har ansvar for vejledning og kompenserende hjælp 

 
Med lovligt ophold skal din opholdskommune yde hjælp efter serviceloven. Kommunen skal vejlede dig og 

yde kompenserende hjælp, som gør, at du kan fungere med dit handicap i hverdagen. Hjælpen kan fx 

hjælpemidler, personlig pleje, ledsagelse, transport mv. 

 

Man kan ikke på forhånd sige, hvad man har ret til, da hjælpen ydes efter en konkret og individuel 

vurdering af din funktionsnedsættelse og din konkrete livssituation. 

 

6) Du har rettigheder i mødet med myndigheden – lær dem at kende 

 
Der gælder nogle særlige rettigheder i mødet med de danske myndigheder. Reglerne skal sikre, at 

sagsbehandlingen foregår korrekt. I handicaporganisationerne kalder vi dem for ’Spillereglerne’. Lær dem 

at kende sammen med en støtteperson, som kan dansk. Du finder spillereglerne via linket her: 

 

https://handicap.dk/sites/handicap.dk/files/media/document/88656_kend-spillereglerne_0.pdf 

 

7) Handicaporganisationer kan yde sparring og tilbyde netværk 

 
I Danmark har vi en lang række handicaporganisationer, som i varierende grad kan tilbyde sparring og hjælp 

til at finde vej igennem det danske system. Organisationerne kan tilbyde et stærkt netværk med andre 

mennesker med handicap, hvor frivillige deler viden, støtter hinanden og arrangerer sociale aktiviteter.  

 

https://www.sundhed.dk/borger/guides/findbehandler/?Informationskategori=Praktiserende%20l%C3%A6ge
https://www.sundhed.dk/borger/guides/findbehandler/?Informationskategori=Praktiserende%20l%C3%A6ge
https://handicap.dk/sites/handicap.dk/files/media/document/88656_kend-spillereglerne_0.pdf


Handicaporganisationerne udgør et vigtigt talerør for mennesker med handicap og udgør ofte en bro 

imellem myndigheder og målgruppen. Den bro er særlig vigtig i den nuværende situation, og derfor 

opfordrer vi til at række ud og søge fælleskabet, hvis det giver mening for dig. Handicaporganisationerne 

spiller også en vigtig rolle i forhold til at bringe viden ind i det politiske system for dermed at sikre, at 

indsatser og tilbud på handicapområdet hele tiden bliver de bedst mulige. 

 

Se en oversigt over organisationerne her: 

 

Medlemsorganisationer | Danske Handicaporganisationer 
 

https://handicap.dk/om-dh/medlemsorganisationer
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