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ЯК ПОДАВАТИ ЗАЯВ НА ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ?
Подати заяву на тимчасовий захист можна в місцевому відділі
поліції за місцем проживання в Республіці Сербія. Вам слід
пояснити, що ви хочете отримати захист, і залишити свої особисті
дані, включаючи адресу, за якою ви проживаєте. Службовець
поліції зареєструє ваш намір і видасть вам реєстраційне свідоцтво
із зазначенням адреси, де ви перебуваєте, або, якщо у вас її
немає, направить вас до центру притулку. Заява індивідуальна і
подається для кожного члена сім’ї. Подача заявки на тимчасовий
захист безкоштовна.
СКІЛЬКИ ТРИВАЄ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ?
Після схвалення клопотання про надання тимчасового захисту
Ви маєте отримати рішення про надання тимчасового захисту за
адресою, зазначеною у зверненні, яке Ви подали до працівника
поліції.
Тимчасовий захист обмежений одним роком (з 18 березня 2022
року) з можливістю продовження ще на один рік.
ЯКІ Я МАЮ ПРАВА ПІСЛЯ НАДАННЯ ТРИМЧОВОЇ ЗАХИСТІ В СЕРБІЇ?
МАЄТЕ ПРАВА НА:
- перебування терміном на один рік
- документ, що підтверджує ваш статус і право на проживання
- охорону здоров’я, відповідно до нормативно-правових актів, що
регулюють охорону здоров’я іноземців
- доступ до ринку праці (відповідно до Закону про зайнятість
іноземців)
- безкоштовна початкова та середня освіта
- безкоштовна правова допомога
- свободу віросповідання
- розміщення у призначених для цього приміщеннях
- право на особливу підтримку для людей з особливими
потребами, таких як діти, діти без супроводу чи розлучені, люди
з обмеженими можливостями, люди похилого віку, вагітні жінки,
батьки-одиначки з дітьми, жертви торгівлі людьми, люди з
тяжкими станами здоров’я, у тому числі з проблемами психічного
здоров’я катування, зґвалтування чи будь-які форми серйозного
психологічного, фізичного чи сексуального насильства
- клопотання про надання притулку
- в обґрунтованих випадках право на з’єднання сім’ї.
Для отримання додаткової інформації про тимчасовий захист у
Республіці Сербія відвідайте:
https://help.unhcr.org/serbia/temporary-protection-in-serbia/

EN

ЩО ЦЕ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ?
Тимчасовий захист — це правовий інститут, передбачений Законом
про притулок і тимчасовий захист як форма міжнародного захисту.
17 березня 2022 року Уряд Республіки Сербія прийняв Рішення
про надання тимчасового захисту переміщеним особам, які
прибувають з України, яке набрало чинності 18 березня 2022 року.
Положення Рішення застосовуються до:
- громадян України та членів їх сімей, які проживали в Україні
- шукачів притулку, осіби без громадянства та іноземних
громадян, яким надано притулок або еквівалентний національний
захист в Україні, та членів їх сімей, яким надано дозвіл на
проживання в Україні
- іноземних громадян, яким надано постійне або тимчасове
проживання в Україні, які не можуть безпечно повернутися до
країни походження.
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