Що тобі потрібно знати про
тимчасовий захист
Ця інформація
стосується тебе,
• якщо тобі менше 18 років;
• ти українець (українка) або
проживав(-ла) в Україні і виїхав(ла) через війну 24 лютого 2022
року або після цієї дати;

• ти прибув(-ла):
• сам(-а);
• з кимось іншим, аніж
твої батьки.

Що означає для тебе
тимчасовий захист
Ти можеш перебувати в ЄС, доки не
буде безпечно повернутися назад.
Ти можеш отримати допомогу, щоб
зв’язатися та возз’єднатися зі своєю
сім’єю, коли це буде безпечно для
тебе.
Ти можеш отримати їжу, одяг,
безпечне місце для проживання й
інші речі, які тобі можуть
знадобитися.

Ти можеш ходити до школи.

Ти можеш піти до лікаря.

Якщо ти без батьків, доросла особа (іноді
її називають опікуном або
представником) допоможе тобі вирішити
твої потреби, у тому числі проходження
процедури.
Ти можеш завжди звертатися до цієї
особи чи інших посадових осіб, якщо
боїшся або потребуєш допомоги.

Пам’ятай!
• Якщо тобі щось не зрозуміло,
завжди можна запитати.
• Уся інформація, якою ти ділишся з
представниками відповідних
органів, буде зберігатися в
таємниці.

Скільки триватиме
тимчасовий захист?
До 4 березня 2023 року. Залежно від
ситуації, його термін можуть
продовжити.

Як виглядає процедура?
• Представник відповідного органу
задасть тобі запитання про тебе й
твою сім’ю.
• Тебе попросять пред’явити
документи, які засвідчують особу
(паспорт, ідентифікаційна картка
тощо).
• Ти отримаєш офіційний документ.

Повідом представників
відповідних органів
• Якщо ти прибув(-ла) сам(-а) або з
кимось іншим (не з батьками).
• Ти хочеш зв’язатися зі своєю
сім’єю та віднайти її.
• Ти не розумієш мови — допомогти
може особа, яка говорить твоєю
мовою.
• Ти погано почуваєшся і тобі
потрібен лікар або ліки.
• Ти боїшся, тому що хтось погрожує
тобі або намагається переконати
тебе робити те, що ти не хочеш. Ти
можеш бути в небезпеці.
• Ти знаєш дітей, які потрапили в
біду.
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Чи існують інші
форми захисту?
Так. Обговори варіанти з
представниками відповідних
органів за підтримки дорослого.

Для твоєї безпеки
• Ніколи не сідай в авто чи інший
транспортний засіб з незнайомою особою.
• Підтримуй зв’язок зі своєю сім’єю або
друзями.
• Бережи важливі документи (паспорт,
ідентифікаційну картку тощо).
Сфотографуй такі документи.
• Якщо маєш телефон, не давай його
нікому.
• Якщо відчуваєш небезпеку або потребуєш
допомоги, телефонуй за номером 112 у
будь-який час. Це безкоштовно.
• Ніколи не спілкуйтеся в Інтернеті з
незнайомими особами. Не публікуй свою
особисту інформацію чи свої фотографії.
• Попроси підтримки, якщо відчуваєш
небезпеку через те, як ти вдягаєшся,
виглядаєш чи думаєш.
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