
TRAINING on protection for persons fleeing 
Ukraine in Belgium   

NEW DATE: Wednesday 1st of June  
 
 

  
NANSEN and Caritas are organising a two hours training session 
organised in collaboration with UNHCR on temporary and international 
protection for persons fleeing Ukraine in Belgium. Initially planned in 
May, the session is rescheduled on Wednesday 1st of June. Please 
circulate broadly this invitation and register! 
  
This training will cover the legal aspects of the protection statuses in 
Belgium and clarify the rights attached to them. Responding daily to 
questions from people who have fled Ukraine, can be at times 
challenging. The training aims at clarifying concepts, answer your 
questions and discuss in which cases it is recommended to refer to 
professionals and institutions who can provide informed legal and other 
advice. 
  
Two sessions will take place: 
Session 1 :  Wednesday 1st of June, from 8.30 am to 10.30 am in 
English with simultaneous translation into Ukrainian.  Slides will be 
available in English and Ukrainian. 
 
Session 2 : Wednesday 1st of June, from 10.30 am to 12.30 am in 
English with simultaneous translation into Russian.  Slides will be 
available in English and Russian. 
  
Participation is free of charge, but registration is required by Tuesday 31 
May at 12:00 (noon) at the following e-mail address: hermus@unhcr.org. 
The link to the zoom webinar will be sent to all registered participants in 
advance of the training. 
  
If you have any questions, please contact hermus@unhcr.org or 
jlejeune@nansenrefugee.be. 
 



 ТРЕНІНГ тимчасового та міжнародного захисту 
осіб, які тікають з України до Бельгії 

 НОВА ДАТА: У середу, 1 червня 
 
 

NANSEN та Caritas, у співпраці з УВКБ ООН, організовують 
двогодинний тренінг, який охопить питання тимчасового та 
міжнародного захисту осіб, які тікають з України до Бельгії.  
  
Запланована  сесія на травень була перенесена на середу, 1 
червня. Будь ласка, поширте це запрошення та зареєструйтеся!  
  
Цей тренінг охоплюватиме юридичні аспекти статусів захисту в 
Бельгії та роз’яснить пов’язані з ними права. Щодня відповідати на 
запитання людей, які втекли з України, часом може бути складно. 
Метою тренінгу є роз'яснення понять, надання відповідей на ваші 
запитання та обговорення, у яких випадках рекомендується 
звернутися до професіоналів та установ, які можуть надати 
інформовані юридичні та інші поради.  
  
Відбудуться дві сесії:  
Сесія 1: середа, 1 червня, з 8.30 до 10.30 англійською мовою з 
синхронним перекладом українською. Слайди будуть доступні 
англійською та українською мовами.  
  
Сесія 2: середа, 1 червня, з 10.30 до 12.30 англійською мовою з 
синхронним перекладом російською. Слайди будуть доступні 
англійською та російською мовами.  
  
Участь є безкоштовною, але необхідна реєстрація до вівторка, 31 
травня до 12:00 (полудень) за адресою: hermus@unhcr.org. 
Посилання на  онлайн вебінар Zoom буде надіслано всім 
зареєстрованим учасникам до початку тренінгу.  
  
Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся до hermus@unhcr.org 
або jlejeune@nansenrefugee.be.  
 


