Соціально-правовий захист дітей у Чехії
Інформація для приїжджих з України
•
•
•

У Чехії всім дітям гарантується допомога і захист тією мірою, якої вони цього потребують.
Соціальний та правовий захист надається безплатно.
Кожна дитина чи опікун має право звернутися до органу соціально-правового захисту,
якщо їм необхідна допомога.

Органи соціально-правового захисту дітей (OSPOD)
OSPOD входять до складу муніципальних органів, місцевих органів муніципальних утворень із
розширеними повноваженнями та обласних органів. Контакти можна знайти на сайтах міст та
областей (Відділ соціальних питань, відділ соціально-правового захисту дітей). Орган

соціально-правового захисту пропонує дітям та сім'ям:
•

Консультування з питань соціальної, правової, фінансової безпеки сім'ї, догляду за

•
•

дитиною, а також з питань охорони здоров'я, освіти тощо.
Надання або організація професійних послуг для сімей та дітей
Підтримка сімей, які доглядають за прийомною дитиною (дитиною, законними
опікунами якої вони не є)

•

Підтримка дітей без супроводу

Співробітники OSPOD мають право розмовляти з дитиною та відвідувати її за
місцем проживання. Вони повинні дізнатися думку та побажання дитини.

Органи OSPOD у Чехії не мають права розмістити дитину поза сім'єю, у
прийомну сім'ю або в інтернат – це в принципі може зробити лише суд, і
лише з серйозних причин, що становлять небезпеку для дитини!
Особи, які доглядають за дитиною, законним представником якої вони не є,

зобов'язані негайно повідомити про це OSPOD за місцем проживання. Це
робиться для визначення потреб дитини та сім’ї та надання сім’ї консультації. OSPOD не вживає
жодних заходів, якщо немає серйозного ризику для дитини.
Контакти найближчого OSPOD:

Mgr. Dana Balážová, vedoucí oddělení (vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
dětí), tel.: 487 712 369, e-mail: dbalazova@novy-bor.cz

Консультації для громадян, які рятуються від війни в Україні:
Інформація про перебування в Чехії українською мовою: +420 974 801 802
Медична інформація українською мовою: 1221 (+420 226 201 221) код число 8.
•

•

Пошук соціальних послуг (професійні соціальні консультації, служба соціальної інтеграції
для сімей з дітьми тощо) на сайтах областей та міст або на
https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
Інші важливі посилання:
https://www.mpsv.cz/web/cz/ukrajina
https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx
https://www.cizinci.cz/
Звертайтесь до Управління з міжнародно-правового захисту дітей:
https://www.umpod.cz/en/contacts
https://kids.umpod.cz/
Контакти посольства України:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/cizi_urady_pro_cr/
ukrajina_velvyslanectvi_ukrajiny.html
Контакт на омбудсмена:
https://www.ochrance.cz/kontakt/, https://www.ochrance.cz/alert/
Список неурядових організацій, які займаються роботою з дітьми та сім'ями біженців:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2942091/List+of+NGO%C2%B4s+involved+in+work
+with+migrant+children+and+families.pdf/106a3769-32ae-7836-9437-5cb6e4676610

