
 

 

                                             

 Кожна дитина віком до 18 років, яка потребує допомоги, підтримки чи захисту в Чеській 

Республіці, отримує безкоштовний соціальний та правовий захист за чеським 

законодавством. 

       Соціально-правовий захист здійснюється державою і здійснюється через органи соціально-

правового захисту дітей, скорочено OSPOD . Він працює в кожній великій міській раді, і його роль 

полягає в тому, щоб надати підтримку та допомогу сім’ям та неповнолітнім, або забезпечити 

безпеку та захист дитини, яка прибула сама і не має кому піклуватися про її здоров’я чи життя. 

       Якщо ви є батьком, бабусею чи дідусем або повнолітнім братом або сестрою дитини, ви 

можете піклуватися про дитину та представляти її в юридичних справах відповідно до 

законодавства України. У разі потреби Ви можете звернутися до органу соціально-правового 

захисту, якщо: 

- вам знадобиться допомога у вирішенні юридичних та соціальних питань, 

- необхідно буде звернутися за допомогою до фахівця, 

- вам доведеться налагодити відносини через суд. 

       Якщо ви є іншим родичем дитини або іноземною особою (ви не є родичем), згідно з чеським 

законодавством ви зобов’язані повідомити OSPOD про те, що ви доглядаєте за дитиною. Якщо при 

отриманні візи ви заповнили декларацію із зазначенням місця проживання, вам було 

повідомлено, що OSPOD зв’яжеться з вами за місцем перебування якомога швидше. Якщо ви не 

заповнили жодної заяви, ваш обов’язок — зв’язатися з OSPOD і повідомити йому, що ви 

доглядаєте за дитиною. Ви можете в будь-який час звернутися до органу соціального правового 

захисту, якщо: 

- вам знадобиться допомога з подальшими кроками та поданням справи до суду, щоб ви 

могли юридично піклуватися про дитину та вирішувати рутинні справи від її імені, 

- вам знадобиться допомога у пошуку експертів або інші необхідні послуги. 

- вам знадобиться допомога з інших правових чи соціальних питань 

 

       Ви також можете зв’язатися з OSPOD, якщо у вас є інформація про те, що дитині завдано 

шкоди, що потрібно забезпечити її безпеку або є сім’я, якій потрібна допомога органу соціального 

та правового захисту. 

       Основною роботою органу соціального та правового захисту є надання допомоги сім’ям з 

дітьми у спільному зростанні, забезпечення безпеки та захисту дітей, які перебувають у самоті чи 

потерпілих. 

       OSPOD готовий пропонувати вам руку допомоги. 

       Вам потрібна порада чи допомога? 

       Телефонуйте на регіональну інформаційну лінію: 226 288 400 


