Для дітей з України від Омбудсмана
Відповіді на питання, які можеть тебе тепер турбувати.
Як довго я можу тут бути?
До тих пір, доки в цьому буде потреба та доки вдома знову не
буде безпечно. Після твого приїзду чеські уряди видали Тобі
та твоїй сім’ї дозвіл на перебування, з яким ти можеш тут
тимчасово жити.
Мені потрібно ходити до школи?
Це питання тепер вирішувати не обов’язково. Якщо ти будеш
жити тут довший термін, ти би мав/мала відвідувати середню
школу. Вона розрахована для дітей віком від 6 до 17 років.
Продовжувати навчання ти не мусиш, але це буде краще для
твоєї майбутньої професії. Деталі знайдете тут або тут.

Що робити, коли захворію я, моя мама чи сестра?
Тобі не потрібно боятися хвороби. Тебе і твоїх рідних огляне
лікар. Якщо тобі буде потрібне лікування чи ліки, Чеська
Республіка вас забезпечить. Ви будете мати медичне
страхування.
У нас є кішка/собака. Це дозволяється?
Так, домашнього улюбленця можеш з собою мати. Однак
з собакою, кішкою чи фреткою тобі потрібно виконати
деякі важливі зобов’язання. Деталі знайдете тут.
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Мені подобається займатися спортом/малювати/співати.
Чи можу я продовжити цим займатися в Чеській
Республіці?
Звичайно. Тут є багато спортивних клубів, художніх шкіл та
установ із заняттями у вільний час. Ти можеш
зареєструватися до будь-якого з них. Подивись сюди, сюди.

У нас немає з собою ні грошей, ні одягу. Чи може
нам хтось допомогти?
Без їжі чи без даху над головою ти не залишешся! Тобі
пропонується багато можливостей (гуманітарна
допомога, допомога від місцевих людей чи допомога від
Державної служби Чеської Республіки з питань праці).
Чехи допоможуть Тобі і твоїй сім’ї. Подивись сюди.
Мама засмучена, і я також переживаю через війну.
Чи можемо ми з кимось поговорити про це?
Важливо з кимось поговорити та поділитися своїми
почуттями. Багато організацій пропонують безкоштовну
психологічну допомогу (особисто чи по телефону).
Подивись сюди.

Я не знаю чеської мови. Чи не будуть з мене сміятися?
Не бійся, незнання чеської мови не є причиною для іншого
відношення до тебе. Якщо би виникли проблеми, поділися
цим з кимось з твого оточення та не залишайся з
проблемою сам на сам.

Детальнішу інформацію також можна
www.mvcr.cz, www.ochrance.cz/alert/.

знайти за посиланням
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