Тимчасовий захист: що потрібно знати, якщо
ви були вимушені залишити Україну

Що таке тимчасовий захист?
Тимчасовий захист забезпечує негайний захист для осіб, які тікають з України

Ви маєте право на тимчасовий захист, якщо:
A) Ви є громадянином України і проживали в
Україні до 24 лютого 2022 року.

D) Якщо ви є членом сім’ї осіб, що належать до
категорії А та В.

B) Ви є особою без громадянства, біженцем
або
користувалися
еквівалентним
національним захистoм в Україні, і
проживали в Україні до 24 лютого 2022
року.

Члени сім‘ї, які проживали в Україні до 24 лютого
2022 року, володіють чинним на території України
дозволом на проживання, та мають документи, що
засвідчують cімейні зв‘язки:
▪
другий з подружжя або «стабільний партнер»,
▪
неодружені неповнолітні діти, незалежно від
того чи є вони законними, позашлюбними чи
усиновленими,
▪
повнолітні діти на утриманні в батьків або
батьки на утриманні, якщо вони проживають
разом, i повністю або частково перебувають на
утриманні відповідної особи протягом певного
періоду.

C) Якщо ви є особою без громадянства або
маєте посвідку на постійне проживання в
Україні, і проживали в Україні до 24 лютого
2022 року, і не можете повернутися в
безпечні та стабільні умови до країни свого
походження.

Як оформити посвідку на проживання для тимчасового
захисту ?
Ви можете звернутися до Імміграційного офісу Головного управління поліції за місцем проживання та подати
безкоштовну заявку на отримання посвідки на проживання для тимчасового захисту.
В поліції у вас візьмуть відбитки пальців та попросять надати ваші особисті дані, паспорт або документи, що
посвідчують особу. Після вам видадуть квитанцію як підтвердження подачі заявки на тимчасовий захист, з
якою ви вже можете пpацювати, і яку вам доведеться завжди носити з собою до дня видачі посвідки на
тимчасове проживання. Після того, як посвідка на проживання буде готова, вам зателефонують з Головного
управління поліції для її вручення. Перевірити хід оформлення посвідки на проживання можна на веб-сайті
www.poliziadistato.it за посиланням

”il tuo permesso di soggiorno”.

Скільки триватиме тимчасовий захист?
Тимчасовий захист триватиме до 4 березня 2023 року, його може бути автоматично продовжено ще на
один рік (шестимісячними термінами).

Тимчасовий захист надає право на:
▪
▪
▪

Медичну допомогу.
Працю.
Oсвіту та навчання в італійських школах та університетах.

Доступ до житла
Якщо ви проживаєте в приватному будинку, особа, яка вас приймає, зобов’язана протягом 48 годин подати
Декларацію про гостинність (la dichiarazione di ospitalità) до Головного управління поліції - імміграційного
управління провінції, в якій ви знаходитесь.
Якщо у вас немає житла, ви зможете отримати доступ до мережі центрів Cas (Центри надзвичайного прийому)
та мережі Sai (Система прийому та інтеграції), або інших форм житла, передбачених законом.

Чи можуть переміщенні особи, які мають право на тимчасовий
захист, звертатися за міжнародним захистом?
ЩО ТАКЕ МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ?

Так, ви можете в будь-який час звернутися до Головного
управління поліції та подати заяву нa міжнародний захист (статус
біженця чи додатковий захист).

Міжнародний захист захищає тих, хто
боїться повернутися в країну свого
походження через загрозу
переслідування за ознаками релігії,
раси, національності, політичних
переконань, або через приналежність
до певної соціальної групи (біженець),
або ж ризикує бути підданим смертній
карі в своїй країні чи катуванням,
нелюдському або такому, що принижує
людську гідність поводженню чи
покаранню, або ризикує своїм життям
через збройний конфлікт (додатковий
захист) і не може або з цих причин не
хоче скористатися захистом своєї
країни.

Ви можете отримати тимчасовий захист, навіть якщо ви вже
подали заяву нa міжнародний захист.
Якщо ви отримаєте тимчасовий захист, ваша заява нa
міжнародний захист буде негайно зареєстрована, але буде
розглянута, коли термін тимчасового захисту закінчиться. При
цьому ви зможете користуватися всіма правами тимчасового
захисту.

Якщо ви прибули до Італії після 24 лютого 2022 року, ви можете
подати заяву на тимчасовий захист, навіть якщо ви вже подали
заяву на спеціальний захист.

Що робити, якщо я не маю права на тимчасовий захист?
Якщо ви не маєте права на тимчасовий захист, ви можете подати заяву на міжнародний захист або іншу
форму захисту, якщо ви відповідаєте вимогам.

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 Bашої 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 нe
давайте свої документи або телефон,
крім компетентних органів. Hіколи не
діліться своїми особистими даними або
фотографіями з незнайомцями в
Інтернеті.

Якщо Ви почуваєтеся в небезпеці, телефонуйте на номер 112 у службу
екстреної допомоги

