Pomoc deťom z Ukrajiny

Pomoc deťom z Ukrajiny - základné informácie
Okrem najbežnejšej situácie, kedy sa na našom území ocitajú rodičia (štátni príslušníci tretej krajiny) s ich
deťmi, sa najčastejšie stretávame
1. so situáciou, kedy na našom území odovzdajú rodičia deti svojim príbuzným a blízkym na základe ich
vlastného rozhodnutia a vôle takto situáciu svojich detí riešiť.
V tomto prípade odporúčame ľudom, ktorí prevzali deti do svojej starostlivosti od rodičov, obrátiť sa na
najbližší úrad práce, sociálnych vecí rodiny (kontakty sú dostupné na https://www.upsvr.gov.sk/), ktorý im
poskytne poradenstvo, resp. pomôže spísať návrh na súd na ustanovenie za opatrovníka – ak takéto deti nie
sú na našom území so zákonným zástupcom, je potrebné doriešiť otázku ich pobytu v SR (o.i. aj z dôvodu
napr. zabezpečenia zdravotnej starostlivosti či vzdelávania) a v neposlednom rade aj otázku zodpovednosti
za napĺňanie potrieb dieťaťa.
2. Druhou situáciou sú tzv. maloletí bez sprievodu – inými slovami deti, ktoré nie sú občanmi Slovenskej
republiky a nachádzajú sa na území Slovenskej republiky bez sprievodu rodiča alebo inej plnoletej fyzickej
osoby, ktorej by mohli byť zverené do osobnej starostlivosti. V tomto prípade má Slovenská republika
nastavený štandardný postup, vyplývajúci z platnej ako slovenskej tak i európskej právnej úpravy.
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý sa dozvie o takomto dieťati (od hraničnej
a cudzineckej polície), je povinný bezodkladne:
- podať súdu návrh na vydanie neodkladného opatrenia,
- zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb dieťaťa a
- zabezpečiť jeho prijatie do Centra pre deti a rodinu.
V aktuálnej situácii má Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravené centrá pre deti a rodinu, ktoré
sa o maloletých bez sprievodu postarajú. V Centrách pre deti a rodiny boli upravené kapacity pre maloletých
bez sprievodu - t. j. maloleté deti z Ukrajiny, ktoré sa ocitli na našom území bez zákonného zástupcu resp.
inej osoby, ktorej môžu byť súdom zverené do starostlivosti. Deťom je poskytovaná komplexná starostlivosť,
vrátane psychologickej pomoci, zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, či pomoci pri spojení
s rodičmi/rodinou/blízkymi osobami.
Riešenie situácie detí je koordinované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (úlohy úradov,
manažovanie kapacít centier, prevozy detí, riešenie problematických situácií).
Pre zvládnutie situácie majú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a centrá pre deti a rodiny stanovené
postupy, a na účely špecifických situácií, je nastavená komunikačná stratégia ako operatívne v teréne
pomôcť.
Dôležitá informácia:
V Slovenskej republike nie je možné zveriť do rodín dieťa bez rodičovskej starostlivosti bez rozhodnutia súdu
a predchádzajúceho preverenia podmienok starostlivosti o deti.
Rešpektujúc najlepší záujem dieťaťa a v snahe vyhnúť sa sporným situáciám, situáciám ohrozujúcim detí, ako aj
v snahe zamedziť následnému traumatizovaniu detí, nie je vhodné riešiť pomoc deťom v aktuálnej situácii ich
umiestňovaním (navyše dočasným) u iných ako u rodinných príslušníkov resp. u blízkych osôb.
Akúkoľvek takúto snahu vysoko oceňujeme, ale odporúčame ľudom, ktorí chcú v tejto ťažkej situácii pomôcť tým
najzraniteľnejším – deťom, iné formy pomoci ako sú dobrovoľníctvo, zbierky a pod.

