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ДЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЧР КОЖНА ОСОБА ЗОБОВ’ЯЗАНА  

на території ЧР зареєструватися. 

Реєстрація → отримання дозволу на перебування з метою надання тимчасового захисту на 
території ЧР → появлення права на БЕЗКОШТОВНУ медичну та соціальну допомогу.  

Допомога з рішенням Вашої соціальної ситуації в ЧР надається Вам БЕЗКОШТОВНО та в 
БЕЗПЕЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ, таку допомогу надають працівники соціальної служби 
муніципальних урядів.   

 
ПРАЦОВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ БЕЗКОШТОВНО надає контакт, супроводжує, спрямовує, 
допомагає організувати:  

 медичну допомогу 
 можливість знайти роботу 
 фінансову безпеку 
 розміщення 
 психосоціальну допомогу 
 послуги перекладача 
 гуманітарну допомогу (харчування, одяг) 
 індивідуально згідно з Вашою особистою ситуацією 

 
 
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВИ ПРИЙДЕТЕ З ДИТИНОЮ АБО ВИ ЩЕ НЕПОВНОЛІТНІЙ, ПРАЦІВНИКИ 
СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ДОПОМОЖУТЬ І ПОРАДЯТЬ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ:  
 

 педіатричну допомогу  
 школи, дитячого садку 
 безпечного середовища 

 
У ВИПАДКУ, ЩО ВИ Є ІНВАЛІД: 

 людина похилого віку 
 інвалід 
 особа з розладом психіки 

Ви отримаєте базову соціальну консультацію та соціальні послуги, що для Вас можуть 
забезпечити необхідну адекватну допомогу з урахуванням Вашого стану здоров’я. 
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КОНТАКТ ДО МУНІЦИПАЛІТЕТІВ І ПРАЦІВНИКА СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ:  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

НЕ ДОВІРЯЙТЕ ПІДОЗРІЛИМ ПРОПОЗИЦІЯМ ЗА ГРОШІ при організації: 
 швидкого оформлення реєстрації  
 посередницької допомоги  пошуком роботи (несправедливі пропозиції праці, робочі 

місця для дешевої робочої сили, недотримання прав на роботу, експлуатація, сексуальні 
послуги, рабська праця)  

 забезпечення перевезення, супроводу 
 розміщення 
 оформлення медичної страховки 
 укладення невигідних позичень  

 
Відносно пропозицій щодо пошуку праці Ви можете порадитися з працівниками соціальних 
служб  чи з працівниками служби зайнятості.  
 
СВОЇ ДОКУМЕНТИ не віддавайте незнайомій третій особі 
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Захист дітей без супроводу 

 «Україна щиро цінує підтримку та допомогу європейських країн, які приймають її дітей, 

надають їм житло, харчування, одяг, медичні послуги та психологічну підтримку.  

Від’їзд дітей з України – це необхідний крок, тому що Україна дбає про те, щоб кожна 

дитина була понад усе в безпеці і не залишалася без уваги та турботи», – Марина Лазебна, 

міністр соціальної політики України.  

У Чеській Республіці допомогу та підтримку надають органи соціального та правового захисту 

дітей (OSPOD). 

Головне – реєстрація дітей, які не приїжджають до Чехії з власними батьками. Якщо ви 

приїхали з дитиною, для якої Ви не є батьком або матір’ю, будь ласка, зв’яжіться з мерією 

/муніципалітетом міста, де ви знаходитесь.  

Метою реєстрації в установі місцевого самоврядування  є можливість надання допомоги, 

підтримки та запобігання ризикованим ситуаціям (наприклад, незаконне усиновлення 

українських дітей)  

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО: 
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