Що Вам потрібно знати
про тимчасовий захист
Мої права
Тимчасовий захист забезпечує негайний та ефективний захист для осіб, які тікають
з України Тимчасовий захист передбачає певні права, зокрема:

WOR



право на проживання;



доступ до ринку праці та можливість влаштовуватись
на роботу або займатись підприємницькою
діяльністю;



відповідне житло;



соціальне забезпечення та засоби для існування за
потреби;



медичну допомогу;



медичну або іншу допомогу у випадку особливих
потреб;



доступ до освіти для осіб молодше 18 років;



возз'єднання з основними членами сім'ї (більше
інформації можна дізнатися в органах влади).

ВИ МОЖЕТЕ Дзвонити

1477
АБО

+357 22 285777
ЗА ДОПОМОГУ

Додаткова інформація:

http://www.moi.gov.cy/moi
/asylum/asylumservice.nsf

Цими правами Ви можете скористатися в таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія,
Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція,
Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща,
Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія , Швеція.
Ви також можете в будь-який час подати заяву про надання притулку (міжнародний
захист).

Скільки триватиме тимчасовий захист?
Тимчасовий захист триватиме до 4 березня 2023 року, його може бути автоматично
продовжено ще на один рік (шестимісячними термінами), тобто до 4 березня
2024 року. Цей період може бути продовжено ще на один рік в залежності від
ситуації в Україні.

Хто може отримати тимчасовий захист?



Громадяни України, біженці в Україну та члени їх сімей, які проживали в Україні до
01 лютого 2022 року.
Особи без громадянства та негромадяни України, які проживали в Україні до
01 лютого 2022 року з посвідкою на постійне проживання та які не можуть
безпечно повернутися до країни свого походження.

Що робити, якщо я не маю права на тимчасовий
захист, але не можу безпечно повернутися до своєї
країни?
У цьому випадку Ви можете подати заяву на надання притулку (це ще називають
міжнародним захистом).

БУДЬ ЛАСКА, ЗВ'ЯЖТЕСЯ В ІМІГРАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВАШОГО РАЙОНУ

Як можна скористатись правами в рамках
тимчасового захисту?
Повідомте державні органи влади про те, що Ви хочете користуватися правами,
пов’язаними з тимчасовим захистом, і отримати дозвіл на проживання. Вас
зареєструють, для чого можуть попросити надати паспорт або інші документи, що
посвідчують особу.

ВИ МОЖЕТЕ ЗВ'ЯЗАТИСЯ Бюро праці І Управління соціального захисту
населення ВАШОГО РАЙОНУ

Повідомте органи влади, якщо











Ви подорожуєте з дитиною, літньою
людиною або людиною з інвалідністю;
Xтось із членів вашої сім'ї проживає в
ЄС;
Ви хочете знайти свою сім'ю;
Вам ще немає 18 років, Ви приїхали
без батьків або з кимось іншим, а не з
батьками;
Вам потрібна медична допомога,
спеціальна допомога або допомога у
зв'язку з інвалідністю;
Вам завдали фізичної шкоди,
погрожували, примушували або
змусили зробити щось проти Вашої
волі знайомі або незнайомі Вам особи;
Хтось пропонує Вам допомогу в обмін
на послуги.

Для Вашої безпеки:
Завжди повідомляйте членам сім'ї і
друзям, де Ви перебуваєте;
 З обережністю приймайте допомогу
від незнайомих людей, яка
надходить з неофіційних каналів;
 Tримайте свої документи в
безпечному місці, сфотографуйте їх;
нікому на давайте свої документи
або телефон;
 Якщо Ви почуваєтеся в небезпеці,
телефонуйте на номер 112 у службу
екстреної допомоги;
 Hіколи не діліться своїми
особистими даними або
фотографіями з незнайомцями в
Інтернеті.
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