Ombudsman dětem z Ukrajiny
Přinášíme odpovědi na otázky, které Tě teď mohou trápit.
Jak dlouho tu můžu zůstat?
Dokud bude potřeba a doma nebude zase bezpečno. České
úřady vydají hned po příjezdu Tobě i celé rodině povolení k
pobytu, se kterým tady můžete dočasně žít.
Musím chodit do školy?
Školu nemusíš řešit hned. Pokud tady budeš dlouhodoběji bydlet,
měl/a bys chodit do základní školy. Ta je pro děti ve věku mezi
6 – 17 let. Na střední školu povinně chodit nemusíš, ale můžeš, je
to lepší kvůli budoucímu zaměstnání. Podrobnosti najdeš zde
nebo zde.
Co když onemocním já, máma nebo třeba sestra?
Nemoci se nemusíš bát a tebe i další členy rodiny lékař ošetří.
Pokud budete potřebovat léčbu nebo léky, jsou pro vás v České
republice zajištěné. Budete mít zdravotní pojištění.
Máme s sebou kočku/psa. Je to v pohodě?
Ano, domácího mazlíčka zde můžeš mít. U psa, kočky nebo fretky
však musíš splnit některé důležité povinnosti. Podrobnosti najdeš
zde.
Rád/a sportuji/kreslím/zpívám. Můžu v tom pokračovat i v
České republice?
Určitě. Je tu mnoho sportovních klubů, uměleckých škol a
volnočasových zařízení. Do všech se můžeš přihlásit. Koukni třeba
sem nebo sem.
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Nemáme s sebou moc peněž ani oblečení. Pomůže nám s tím
někdo?
O hladu a bez střechy nad hlavou nezůstaneš! Nabízí se mnoho
možnosti (humanitární pomoc, pomoc od lidí v okolí i dávky od
českého Úřadu práce). Češi Tobě i Tvé rodině pomohou. Koukni
třeba sem.
Máma je smutná a já se kvůli válce také trápím. Můžeme si
o tom s někým popovídat?
Je dobré o všem mluvit a sdílet své pocity. Mnoho organizací
nabízí bezplatnou psychologickou pomoc (osobně i po telefonu).
Koukni třeba sem.
Neumím česky. Nebudou se mi ostatní smát?
Neboj se, neznalost češtiny není důvodem pro to, aby se k tobě
někdo choval jinak. Pokud by problém nastal, svěř se někomu ve
svém okolí a nezůstávej na to sám/sama.

Podrobné informace také na
www.mvcr.cz, www.ochrance.cz/alert/.
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