
Ця інформація тут для тебе, 
якщо:

 тобі менше 18 років

 ти прийшов сам або з кимось,  
 крім батьків або ти опинився сам,  
 якщо твій супровід покинув тебе

Якщо ти без батьків, тоді дорослий, 
якого називають опікуном, допоможе 
тобі у всьому, що тобі потрібно,  
він знає, як діяти. Опікун поруч  
з тобою, він повинен тобі в усьому 
допомагати замість батьків.

Що для тебе означає 
тимчасовий захист?

 Ти можеш залишатися в Чехії, поки  
 не буде безпечно повернутися. 

 Ми можемо допомогти тобі  
 зв‘язатися і відновіть зв’язок 
 з твоєю родиною, коли це буде  
 безпечно для тебе. 

 Ми можемо допомогти  
 забезпечити тебе їжею,  
 безпечним місцем проживання  
 та іншими речами, які тобі можуть  
 знадобитися.

 Ти можеш відвідувати школу. 

 Ти можеш отримати лікаря та  
 необхідні ліки тощо.

Якщо тобі потрібна допомога з проживанням, харчуванням, одягом, 
соціальними консультаціями, охороною здоров‘я, освітою тощо, ти можеш 
звернутися до органу соціально-правового захисту дітей (чеська абревіатура 
OSPOD) за місцем перебування. Ти можеш знайти його в Адміністрації 
кожного міста, він називається “ Městský úřad” або ”Obecní úřad”.

 

 

UA

   !     Пам‘ятай

⬤ Ти завжди можеш запитати опікуна  
 та поставити інші запитання, якщо  
 ти чогось не розумієш.
⬤ Опікун повинен завжди  
 прислухатися до твоїх побажань  
 і думок, він буде шукати способи  
 забезпечити тобі безпеку  
 та підтримку.
⬤ Якщо неможливо виконати те,  
 що ти бажаєш, він пояснить тобі  
 чому.
⬤ Опікун повинен вселяти у тебе  
 довіру. Ти також можеш запросити 
 змінити опікуна або подати скаргу,  
 якщо ти їм не був задоволений.

ЩО ПОТРІБНО ТОБІ ЗНАТИ ПРО 
ПЕРЕБУВАННЯ ТА ОТРИМАННЯ 
ДОПОМОГИ В ЧР?



Як довго діє тимчасовий 
захист? 

До 31. 03. 2023 р., з можливістю 
продовження до 31. 03. 2024 р.

Як все проходить? 

⬤ Чиновник задає тобі запитання  
 про тебе і твою родину. 
⬤ Тебе попросять надати документи, 
 що посвідчують особу (паспорт,  
 національне посвідчення особи  
 тощо). 
⬤ Ти отримаєш офіційний документ

UA ДЕЯКІ ВАЖЛИВІ ВІДОМОСТІ

! Щоразу, коли тобі 
потрібно, ти можеш 
повідомити відповідні 
органи поліції, OSPOD, 
якщо:

⬤ Якщо ти прийшов сам або  
 з кимось, крім батьків 
⬤ Якщо тобі потрібно знайти  
 сім‘ю або родичів. 
⬤ Якщо ти не розумієш; той, хто  
 говорить твоєю мовою і кому 
  ти довіряєш, може тобі  
 допомогти. 
⬤ Якщо тобі погано і тобі  
 потрібна медична допомога  
 або ліки.
⬤ Якщо ти боїшся, ти в небезпеці  
 або хтось намагається  
 переконати тебе зробити те,  
 що ти не хочеш робити. 
⬤ Якщо ти потрапил в біду  
 (тобі нікуди піти, у тебе  
 проблеми з записом на  
 навчання тощо).

Інші контакти, до яких 
можна звернутися:

⬤ Якщо тобі загрожує небезпека 
 або тобі потрібна допомога,  
 телефонуй в будь-який час за  
 номером 112 або у Поліцію 158,  
 у Швидку 155, Пожежну  
 охорону 150 – це безкоштовно.
⬤ Ніколи не сідай в машину  
 чи інший засіб пересування  
 з кимось, кого ти не знаєш.
⬤ Завжди будь на зв‘язку зі  
 своєю родиною та друзями.
⬤ Зберігай важливі документи  
 (паспорт, посвідчення особи  
 тощо). Сфотографуй їх,  
 зберігай копії. 
⬤ Якщо у тебе є телефон, не  
 давай його нікому, тримай  
 його зарядженим. 
⬤ Ніколи не розмовляй  
 в Інтернеті з кимось, кого ти  
 не знаєш.
⬤ Не повідомляй свою особисту  
 інформацію, фотографії чи  
 відео.
⬤ Попроси підтримки та  
 допомоги, якщо ти відчуваєш  
 небезпеку через те, як ти  
 одягаєшся, виглядаєш чи  
 почуваєшся.


