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Informacje na temat
tymczasowej ochrony
Informacje te są
przeznaczone dla
ciebie, jeżeli:
•

masz mniej niż 18 lat;

•

masz obywatelstwo ukraińskie lub
mieszkałeś(-aś) w Ukrainie i
wyjechałeś(-aś) z powodu wojny w
dniu 24 lutego 2022 r. lub później.

•

przyjechałeś(-aś):
• sam(-a)
• z osobami innymi niż twoi
rodzice

Co oznacza dla ciebie
tymczasowa ochrona
Możesz pozostać w UE do czasu,
gdy powrót stanie się bezpieczny.
Jeżeli poczujesz, że nie grozi ci już
niebezpieczeństwo, możesz
zwrócić się o pomoc w
skontaktowaniu się i ponownym
spotkaniu się z rodziną.
Otrzymasz żywność, ubrania,
bezpieczne miejsce do pobytu i
inne rzeczy, których możesz
potrzebować.

Możesz pójść do szkoły.

Możesz udać się do lekarza.

Jeżeli nie masz rodziców, osoba dorosła
(niekiedy nazywana opiekunem lub
pełnomocnikiem) pomoże ci w spełnieniu
twoich potrzeb, w tym przejściu przez
kolejne etapy procedury.
Zawsze możesz skontaktować się z tą
osobą lub innymi urzędnikami, jeżeli
czegoś się obawiasz lub potrzebujesz
pomocy.

Pamiętaj
• Jeśli czegoś nie rozumiesz, zawsze
możesz poprosić o wytłumaczenie.
• Wszelkie informacje ktore
udostępnisz organom władzy będą
przechowywane w bezpiecznym
miejscu.

Jak długo trwa ochrona
tymczasowa?
Do dnia 4 marca 2023 r. W zależności
od sytuacji może ona zostać
przedłużona.

Na czym polega ta
procedura?
• Urzędnik zada ci pytania dotyczące
ciebie i twojej rodziny.
• Zostaniesz poproszony o okazanie
dokumentów tożsamości
(paszportu, dowodu osobistego
itp.).
• Otrzymasz oficjalny dokument.

Poinformuj właściwe
organy, jeśli:
• przyjechałeś(-aś) samodzielnie lub z
osobą inną niż twoi rodzice;
• chcesz skontaktować się ze swoją
rodziną i spróbować ją odnaleźć;
• nie rozumiesz języka – osoba, która
posługuje się twoim językiem, może
ci pomóc;
• czujesz się nie najlepiej i
potrzebujesz lekarza lub leków;
• boisz się, bo ktoś ci grozi lub próbuje
przekonać cię do zrobienia czegoś,
czego nie chcesz. Możesz być w
niebezpieczeństwie;
• znasz dzieci, którym może grozić
niebezpieczeństwo.

Aleksandra

Dmytro

Czy istnieją inne formy
ochrony?
Tak. Przedyskutuj opcje z władzami
przy wsparciu osoby dorosłej.

Dla własnego
bezpieczeństwa:
• nigdy nie wsiadaj do samochodu lub
pojazdu z osobą, której nie znasz;
• utrzymuj kontakt z rodziną lub
przyjaciółmi;
• trzymaj ważne dokumenty w
bezpiecznym miejscu (paszport, dowód
osobisty itd.), zrób ich zdjęcia;
• jeśli masz telefon, nie użyczaj go nikomu;
• jeśli czujesz się w niebezpieczeństwie lub
potrzebujesz pomocy, dzwoń w każdej
chwili na numer 112. Połączenie jest
bezpłatne;
• nigdy nie rozmawiaj w Internecie z
osobą, której nie znasz; nie udostępniaj
swoich danych osobowych ani zdjęć;
• poproś o wsparcie, jeśli czujesz się w
niebezpieczeństwie ze względu na
sposób ubrania, wyglądu lub
samopoczucia.
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