ДОПОМОГА
ДІТЯМ
З УКРАЇНИ
Допомогу дітям з українських інституційних
закладів необхідно координувати
У зв’язку з кризою в Україні в соцмережах та ЗМІ з’являються повідомлення про дітей
з українських закладів інституційного догляду за вихованням дітей, які потребують
допомоги. Багато організацій і громадян зацікавлені в наданні допомоги цим дітям,
наприклад, забезпечуючи евакуацію таких закладів до Чеської Республіки. Зацікавленість
у допомозі дуже цінна, але водночас це дуже чутлива справа, де треба діяти організовано
та злагоджено.
■ Якщо громадяни чи організації мають інформацію про заклад інституційного догляду за
вихованням дітей в Україні, який потребує допомоги у зв’язку з війною, ситуацію необхідно
вирішити через Регіональні центри допомоги Україні у співпраці з Національним центром
допомоги.
■ Необхідно узгодити подальші дії з українською стороною, а саме щодо транспортування
дітей та персоналу до Чеської Республіки, надання необхідної допомоги (догляд за дітьми
може здійснюватися різними способами з врахуванням потреб дітей та їх правового
статусу).
■ Необхідно забезпечити достатній матеріальний, кадровий та професійний потенціал для
дітей із інституційного закладу в довгостроковій перспективі для вирішення правового
становища дітей та можливих особливих потреб.
■ Для отримання конкретних пропозицій допомоги дітям з українських закладів
інституційного догляду за дітьми, які можуть бути переселені до Чеської Республіки,
можна звернутися до регіональних центрів допомоги, регіональних органів влади
(відділів соціальних питань) або на сайти, наприклад www.nasiukrajinci.cz
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Якщо на територію Чеської Республіки потрапить
дитина без догляду (до 18 років) або дитина
у супроводі чужих осіб:
■ Їй буде наданий соціально-правовий захист залежно від потреб
■ Їй буде забезпечений догляд третіх осіб, прийомної сім‘ї, установи для дітей, які потребують
негайної допомоги, або інституційні установи для дітей та молоді
■ в залежності від потреб їй буде надані консультаційні послуги, психологічна допомога
і підтримка, допомога при пошуку родичів або близьких осіб, освіта
Що робити у випадку, якщо дитина без догляду (дитина без супроводу родичів або близьких
осіб) опиниться в Чеській Республіці?
- потрібно інформувати OSPOD (орган соціально-правового захисту дітей), щоб було можливо
надати дитині залежно від потреб консультаційну пораду і допомогу, а також для того, щоб
знати, де знаходиться така дитина

OSPOD є складовою частиною відділення соціальних справ міських та крайових
установ, контакти доступні на сайтах всіх установ
- також можна подзвонити на цілодобову інформаційну лінію Міністерства внутрішніх
справ: +420 974 801 802 або e-mail ukrajina@mvcr.cz
Якщо дитина знаходиться під опікою особи, яка її взяла до себе (напр., за домовленістю
з батьками), OSPOD надасть родині консультаційні послуги залежно від потреб і веде реєстрацію
про місцезнаходження дитини
Якщо дитина немає забезпеченого догляду, OSPOD подасть пропозицію віддати дитину
під опіку на перехідний період до дитячого закладу, якщо потрібна негайна допомога, або до
дитячого будинку, і продовжує стежити за станом дитини
Всім дітям, які приходять з місць військового конфлікту, потрібно запропонувати
психологічну допомогу, яку можна знайти, наприклад, на сайтах
Opatrujse.cz або на www.nasiukrajinci.cz

