
Ваш близький родич або ви самі маєте онкологічне захворювання  
та постали перед фінансовими труднощами? Організація 
Norwegian Cancer Society може надати одноразовий грант на суму від 
3000 до 20 000 норвезьких крон вам або вашому близькому родичу  
з онкологічним захворюванням. 

По фінансову допомогу можуть звертатися перелічені нижче особи. 

• Особи, котрим потрібен грант для полегшення фінансових труднощів.

• Особи, у яких збільшилися витрати та/або які втратили дохід.

• Особи, витрати котрих не покриваються державою.

• Особи, родинам яких потрібно взяти участь в ініціативах із реабілітації  
чи оздоровлення/поліпшення добробуту (окрім лікування за кордоном).
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Фінансова підтримка
для онкохворих   
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Хто має право на підтримку?
• Жителі Норвегії, котрі отримують 

лікування в рамках норвезької 
системи охорони здоров’я. 

• Заявникам-одинакам доступні 
суми від 3000 до 12 000 норвезьких 
крон, водночас іншим заявникам 
можуть надатися суми  
до 20 000 норвезьких крон 
залежно від кількості осіб у сім’ї.

• Фінансові обставини заявника 
оцінюватимуться з урахуванням 
його щомісячної зарплати, плати 
за житло, боргів і рівня статків  
на основі контрольного бюджету, 
підготовленого Центром  
із дослідження споживання  
в Норвегії (SIFO) Столичного 
університету Осло.

Як подати заявку? 
• Термін подання заявок:  

до 10 числа кожного місяця.

• Заповніть форму заявки на папері 
або в електронному вигляді. 

• Подайте заявку на сайті  
www.kreftforeningen.no/tilbud, 
відкривши вкладку фінансової 
підтримки (норвезькою:  
«økonomisk støtte»).

Додайте до своєї заявки 
перелічену нижче 
документацію. 
• Остання платіжна відомість або 

витяг, виданий Норвезькою 
службою зайнятості та 
соціального забезпечення (NAV) 
для всіх осіб у домогосподарстві.

• Остання податкова декларація 
або податкова оцінка для всіх 
осіб у домогосподарстві, котрим 
виповнилося 18 років.

• Медична довідка, видана 
консультантом лікарні чи 
сімейним лікарем, або копія 
будь-якого іншого документа, що 
підтверджує онкологічний діагноз.

• Біженці/прохачі притулку мають 
надати норвезький D-номер 
(тимчасовий ідентифікаційний 
номер) і номер рахунку  
в норвезькому банку.

Якщо маєте питання, зверніться  
до нас за номером +47 21 49 49 21 
або надішліть електронного  
листа на адресу  
rettigheter@kreftforeningen.no.

Телефон: 21 49 49 21 • post@kreftforeningen.no • kreftforeningen.no

Квітень 2022 г.


