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Ką reikia žinoti apie laikinąją
apsaugą
Ši informacija skirta
tau, jei
• tau dar nėra 18 metų,
• esi ukrainietis arba gyvenai
Ukrainoje ir tau teko bėgti dėl
2022 m. vasario 24 d.
prasidėjusio karo,
• atvykai
• savarankiškai
• su žmonėmis, kurie nėra
tavo tėvai.

Ką tau reiškia laikinoji
apsauga
ES gali likti tol, kol grįžti bus
saugu.
Kai tau tai saugu, gali gauti
pagalbos siekdamas susisiekti su
šeima arba į ją grįžti.
Gali gauti maisto, drabužių,
saugią vietą gyventi ir kitus
reikiamus dalykus.

Gali eiti į mokyklą.

Gali apsilankyti pas gydytoją.

Jei esi be savo tėvų, suaugęs žmogus
(kartais vadinamas globėju arba
atstovu) padės tau pasirūpinti savimi
ir susitvarkyti administracinius
reikalus.
Jei ko bijai arba jei tau reikia pagalbos,
visada gali susisiekti su šiuo žmogumi
arba su kitais pareigūnais.

Atmink
• Jei kažko nesupranti, visada gali
klausti.
• Visa informacija, kurią suteiksi
valdžios institucijomis, bus
saugoma.

Kiek laiko trunka laikinoji
apsauga?
Iki 2023 m. kovo 4 d. Atsižvelgiant į
padėtį, ji gali būti pratęsta.

Kokia yra procedūra?
• Pareigūnas užduos klausimų apie
tave ir tavo šeimą.
• Tavęs bus paprašyta pateikti savo
asmens tapatybės dokumentus
(pasą, asmens tapatybės kortelę ir
kt.).
• Gausi oficialų dokumentą.

Informuok
institucijas, jei
• Atvykai vienas arba su žmonėmis,
kurie nėra tavo tėvai.
• Nori susisiekti su savo šeima ir ją
rasti.
• Nesupranti kalbos – tau gali padėti
tavo kalbą mokantis žmogus.
• Blogai jautiesi ir tau reikia gydytojo
ar vaistų.
• Baiminiesi, nes tau kas nors grasina
ar bando tave įtikinti daryti tai, ko
nenori. Gali būti, kad tu pavojuje.
• Pažįsti sunkioje padėtyje esančių
vaikų.

Aleksandra

Dmytro

Ar yra kitų apsaugos
formų?
Taip. Suaugusiojo padedamas aptark
savo galimybes su valdžios
institucijomis.

Būk saugus
• Niekada nesėsk į automobilį ar
transporto priemonę su nepažįstamais
žmonėmis.
• Palaikyk ryšį su šeima ar draugais.
• Saugok savo svarbius dokumentus (pasą,
asmens tapatybės kortelę ir kitus).
Pasidaryk šių dokumentų nuotraukas.
• Jei turi telefoną, niekam jo neduok.
• Jei jauti pavojų ar reikia pagalbos, bet
kada skambink numeriu 112. Šis
skambutis nieko nekainuos.
• Nekalbėk internetu su nepažįstamais
žmonėmis. Nesidalink savo asmenine
informacija ar nuotraukomis.
• Prašyk pagalbos, jei jauti kylantį pavojų
dėl to, kaip rengiesi, atrodai ar jautiesi.
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