КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ БЕЗ СУПРОВОДУ
Тимчасовий притулок
Хто може подати заяву?
Громадяни України та особи, які мали міжнародний або еквівалентний
національний захист в Україні, та члени їх сімей можуть подати заяву
на тимчасовий притулок (якщо сім'я проживала в Україні до 24 лютого
2022 року).
 чоловік
 неповнолітня дитина особи або її чоловіка
 батько неповнолітньої дитини (тільки у випадку дитини, яка є
громадянином України)
 інший близький родич, який проживав в одному будинку з
громадянином України або особою, яка отримала захист, і
перебував на повному або частковому утриманні свого родича.
Іноземець, який не є громадянином України, має постійне місце
проживання на території України та не може повернутися у свою країну
або регіон в безпечних і стабільних умовах, також може подати заяву
на тимчасовий притулок.
Тимчасовий притулок буде надано до 4 березня 2023 року.
Перепустка для іноземців
Громадянам України, яким було надано тимчасовий притулок,
видається перепустка компетентними підрозділами управління
прикордонної поліції та поліції у справах іноземців Президії поліції.
Відповідно до закону про притулок їм буде видано документ про
допустиме перебування на території Словацької Республіки із
зазначенням тимчасового притулку.
Що робити, якщо дитина перетне кордон сама?
Неповнолітні діти з України, які перетинають кордон без супроводу
батька або іншого дорослого, який є родичем дитини або особою,
близькою до дитини, повідомляються поліцією Словацької Республіки

в компетентне Управління праці, соціальних справ і родини як орган
соціального та правового захисту дітей і родини.
Управління праці, соціальних питань та родини почне оперативно
займатися ситуацією з дитиною і забезпечить надання допомоги в
центрі для дітей і сімей.
Що робити, якщо родич або близька людина хоче забрати дитину?
Рішення про розміщення дитини в центр для дітей і сімей буде
прийматися судом. У тому випадку, якщо потім буде доведено
існування родича або близької людини, яка піклується про дитину,
буде подано заяву про скасування рішення суду і передачу дитини на
піклування.
Що робити, якщо дитина перетинає кордон з родичем або близькою
людиною?
У разі, коли дитина перебуває під опікою родичів або близьких людей
з волі законного представника, немає підстав поміщати його в центр
для дітей і сімей.
Як легалізувати проживання дитини?
Родичі або близька людина дитини подадуть заяву до суду про
призначення опікуна. На його підставі вони зможуть подати заяву на
тимчасовий притулок для дітей, забезпечити їм медичну допомогу,
відвідування школи і т.д. Якщо вони не зможуть написати пропозицію,
їм допоможуть працівники управління праці, соціальних справ і
родини, Департаменту соціально-правового захисту дітей та
соціальної опіки.
Хто допоможе мені з цією пропозицією?
Відділ соціального та правового захисту дітей та соціальної опіки при
кожному управлінні праці, соціальних справ та сім'ї або юрист, центр
юридичної допомоги.

