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Загальні положення  

Українці та всі, чиїм останнім місцем постійного проживання була Україна – одержувачі гуманітарного пароля 

(тимчасового притулку в США) – можуть за певних умов мати право на соціальну підтримку з федерального 

бюджету. Основні види соціальної підтримки включають: пряму грошову допомогу у вигляді допомоги TANF 

(«тимчасова допомога нужденним сім'ям») або виплат із фонду соціального страхування (SSI); безкоштовну або 

майже безкоштовну медстраховку Медікейд; та продуктові картки для бідних-фудстемп (офіційна назва - SNAP). 

Також за певних умов вони можуть претендувати на допомогу від ORR. Вона також може включати себе грошові 

виплати та медичну допомогу, але й, крім того, влаштування на роботу та підготовку до нього, курси англійської 

тощо. 

Ті українці та особи, які постійно проживали в Україні, хто отримав або отримає гуманітарний пароль у період з 24 

лют. 2022 р. по 30 вер. 2023 р., до кінця терміну дії пароля мають право подавати заявки на допомогу з основного 

пакету, з пакету ORR, та на інші види допомоги, що належать отримувачам постійного біженського статусу (за 

винятком участі у програмі держдепартаменту з переселення до країни). Якщо їх супруги або діти, які не 

перебувають у шлюбі, до 21 року отримають гуманітарний пароль після 30 вер. 2023, вони також матимуть право 

звернутися за цією допомогою. 

Куди звертатись за допомогою з пакету ORR? 

Для реалізації своїх соціальних програм ORR субсидує уряди штатів, а також установи розселення біженців та інші 

некомерційні благодійні організації. Відповідно, подавати заявку на отримання допомоги з пакету ORR потрібно в 

ці структури. Прийом цих заявок розпочався 21 травня. Список цих установ можна знайти тут: 

https://www.acf.hhs.gov/orr/map/find-resources-and-contacts-your-state. 

Коли за нею звертатись? 

Прямо зараз. Право на отримання прямих виплат та медичної допомоги від ORR обмежено максимальним 

терміном на 1 рік, який відраховується або з 21 травня 2022 р. або, якщо ви отримали пароль пізніше, то з цієї 

дати. Щодо допомоги ORR, пов'язаної з працевлаштуванням та досягненням економічної самостійності, то її 

можна буде отримувати до закінчення терміну дії пароля, але не більше ніж протягом п'яти років. 

Які документи потрібні для подання заявки? 

Документ про громадянство та документ про гуманітарний пароль з датою його отримання, для кожного члена 

сім'ї окремо. 

about:blank
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Докладніше про деякі види соціальної допомоги 

Якщо ви не відповідаєте критеріям для отримання базової федеральної допомоги (TANF, SSI, Mедикейд і SNAP), 

то у соціальній службі уряду вашого штату або в найближчій недержавній службі переселення біженців вам 

можуть підказати, чи відповідаєте ви критеріям отримання допомоги ORR. Вона містить в собі: 

ПЕРШОПОЧАТКОВИЙ ПАКЕТ (на термін до 1 року з моменту отримання права подавати на нього заявку) 

Прямі виплати біженцям (RCA) 

Видаються на покриття основних витрат, таких як харчування, житло і транспорт. Вони прив'язані до участі у 

програмах із планування досягнення економічної самодостатності та допомоги у працевлаштуванні. 

Гранти, зумовлені рівноцінним фінансуванням ззовні (MG) 

Участь у цій програмі обмежена певними критеріями, а також місцем проживання та наявністю у ній вільних 

місць. Її учасники отримують прямі виплати та інтенсивну допомогу з прискореного та стабільного 

працевлаштування. Ціль програми – забезпечення економічної самодостатності клієнта протягом 240 днів. 

Медична програма для біженців (RMA) 

Еквівалентна Медікейду 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ (До закінчення терміну дії пароля, але не більше ніж на 5 років) 

Допомога у працевлаштуванні (RSS) 

Пакет включає не лише підготовку до працевлаштування, допомогу з находженням роботи та стабілізацією на 

робочому місці, але й курси англійської, держпідтримку у догляді за дітьми, вирішення питань з транспортом, 

перекладацькі та інші послуги. 

Спеціалізовані програми 

Ті, хто відповідає критеріям, можуть отримувати спеціалізовану допомогу, включаючи медичну, технічну 

допомогу зі створення власного бізнесу, брати участь у спецпрограмах, орієнтованих на молодь та інших 

індивідуальних програмах. 

 


