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Інформація для тих, хто подає заяву на
отримання посвідки на проживання з
тимчасовим захистом
Заява на отримання посвідки на проживання з
тимчасовим захистом
ЄС прийняв рішення активувати Директиву про тимчасовий захист.
Директива поширюється на громадян та резидентів України, а також на осіб,
які мають статус біженця в Україні. Це означає, що прибулі з України можуть
отримати тимчасову посвідку на проживання в Швеції. Ви повинні
підтвердити свою особистість. Особи, які вчинили військові злочини,
злочини проти людяності або інші тяжкі злочини, а також особи, що
становлять загрозу безпеці Швеції, не мають права на тимчасовий захист.
Щоб подати заявку, ви повинні зареєструватися і пред'явити закордонний
біометричний паспорт або інші українські документи, що засвідчують особу.
В рамках процесу реєстрації у вас також будуть зняті відбитки пальців, і вас
сфотографують. Ви отримаєте рішення про видачу посвідки на проживання
протягом декількох днів. Потім ви отримаєте картку посвідки на проживання.
Посвідка на проживання на підставі тимчасового захисту дає вам
наступні права:
Житло

У вас є можливість отримати допомогу з житлом від Міграційної служби. У
такому разі ви будете жити в одному з гуртожитків Міграційної служби. Ви
не можете обирати населений пункт. Якщо ви неповнолітній без супроводу,
вас направлять в муніципалітет, який організовує для вас проживання.
Робота

Особи віком від 16 років мають право на роботу. Це зазначено у вашій картці
посвідки на проживання. При пошуках роботи покажіть картку.
Медичні послуги

Ви маєте право звертатися за медичною допомогою. При зверненні до
постачальника медичних послуг покажіть свою посвідку на проживання.
Грошова допомога

Ви маєте право на отримання грошової допомоги. Щоб подати заявку на
отримання грошової допомоги, зверніться до Міграційної служби. Якщо ви
неповнолітній без супроводу, ви отримаєте необхідну допомогу від
муніципалітету, до якого вас направлять.
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Родичі

Родичі осіб, яким було надано посвідку на проживання на підставі
тимчасового захисту, також мають право на такий дозвіл. Родичами

вважаються особи, які перебувають в офіційному шлюбі або спільно
проживають у фактичному шлюбі з особою, якій було надано дозвіл на
проживання, а також діти особи, якій було надано дозвіл на проживання.

Клопотання про надання притулку
Якщо вам потрібен захист, ви можете подати клопотання про надання
притулку. У вас є можливість подати заяву про надання притулку, навіть
якщо вам було надано дозвіл на проживання відповідно до Директиви ЄС про
тимчасовий захист.
Міграційна служба може забезпечити вас житлом і фінансовою підтримкою,
поки ви чекаєте на рішення. Ви також можете самостійно організувати власне
проживання.
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