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Дітям, які втекли з України: Ви можете отримати допомогу з 

Фінляндії 

Повідомь у Фінляндії поліцію або прикордонну службу, що Ти хочеш 

залишитися у Фінляндії  

• Поліцейський або прикордонник допоможе Тобі. Він зареєструє 

твою заяву у Фінляндії.  

• Тобі треба подати заяву на тимчасовий захист у Фінляндії.   

• Тимчасовий захист для Тебе, кому довелося втекти зі свого дому 

в Україні. Тобі не треба обґрунтовувати, чому Ти хочеш отримати 

тимчасовий захист.   

• Ти можеш теж подати заяву про надання притулку, якщо хочеш. 

Подати заяву про притулок можеш і пізніше. 

Тобі дадуть житло і можливість навчатися в школі 

• Якщо Ти тут зі своїм опікуном у Фінляндії, вас поселять в центрі прийому біженців. Ти також 

можеш жити у родичів або знайомих. Але все одно ви  завжди залишаєтесь мешканцями 

центру прийому біженців. 

• Якщо у Тебе немає опікуна у Фінляндії, Ти будеш жити в інтернаті. Там живуть і інші діти, батьки 

яких не перебувають у Фінляндії. Там завжди є співробітники, з якими можна поговорити і 

попросити допомоги. Якщо у Тебе є родичі у Фінляндії, центр прийому біженців оцінить, чи 

можеш Ти жити з ними, якщо захочеш.  

• Якщо Тобі від 6 до 17 років, Ти можеш ходити до школи у Фінляндії.  

Якщо Ти у Фінляндії без опікуна, у Тебе буде представник 

• Для Тебе буде призначений дорослий, який буде займатися твоїми справами. Цю дорослу 

людину називають представником. Представник призначається районним судом. Представник 

буде допомогати Тобі або буде займатися твоїми справами з органами влади від твого імені.   

• Міграційна служба Фінляндії вияснить через твого представника, чи є у Тебе зв’язок з батьками, і 

як Міграційна служба Фінляндії може Тобі допомогти. 

Ти можеш завжди отримати поради і поміч 

• Якщо Тебе щось турбує або хтось недобре поводеться з Тобою, негайно повідомь про це 

співробітнику центру прийому біженців або інтернату. Ти теж завжди розповісти про цю справу 

поліції. 

• Співробітники центру прийому біженців та інтернату розкажуть Тобі більше про твої права та 

послуги у Фінляндії. Ти теж завжди можеш запитати їх про ці речі. 

• Ти теж можеш знайти інформацію про перебування у Фінляндії на веб-сайті Міграційної 

служби: migri.fi/ukraina. 
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