ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ З

ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ
DCPHelp – Всеукраїнська Асоціація Батьків дітей з церебральним паралічем у співпраці
із Міжнародним Товариством Церебрального Паралічу в ЄС надає інформацію та
підтримку тимчасовим біженцям з України з діагнозом «Церебральний параліч».

ГАРЯЧА ЛІНІЯ: +380 73 200 2004
▪
▪
▪

Переклад між Українською, Російською на Англійською.
Контакти з приводу тимчасового розміщення у країнах Євросоюзу.
Контакти з приводу довгострокового розміщення у Європейських
державах.
▪ Поради щодо отримання підтримки, медичної допомоги, іншого
забезпечення.
Гаряча лінія підтримується особисто Русланом Васютіним, Головою DCPHelp.
Важливо!
У вас є дві можливості після перетину державного кордону в напрямку Європи:
• Ви можете вільно пересуватися до 90 діб за стандартною туристичною візою.
• Ви можете зареєструватися, як тимчасовий біженець, статус якого може бути
подовжено до 3х років.
Будь ласка, зауважте, що у разі, якщо Ви зареєструвалися, як тимчасовий
біженець в одній з держав Євросоюзу, Ви не зможете зробити теж саме пізніше в
іншій країні (за рідким виключенням).
Таким чином Вам слід реєструватися лише тоді, коли Ви досягли бажаної локації,
де перебуватимете відносно довгий період.
Ми можемо дати Вам поради та звʼязати Вас із організаціями у різних країнах, які
спеціалізуються на наданні житла та іншої підтримки біженцям з церебральним
паралічем.

www.cpint.org | www.cp-eca.eu

www.dcp-help.com

INFORMATION FOR REFUGEES WITH

CEREBRAL PALSY
DCPHelp – the All-Ukrainian Association of Parents of Children with Cerebral Palsy – is
working with the International Cerebral Palsy Society and the Cerebral Palsy in the EU
Association to provide help and advice to refugees from Ukraine with cerebral palsy.

HOTLINE +380 73 200 2004
▪
▪
▪
▪

Interpretation between Ukrainian, Russian and English
Contacts for short-term accommodation in Poland, Slovakia (…)
Contacts for long-term accommodation in other European countries
Advice on how to obtain support, medical assistance, supplies etc.
The hotline is handled by Ruslan VASYUTIN, President of DCPHelp.

Important
You have two options when you cross the border into the European Union:
• You can move freely for up to 90 days on a standard tourist visa
• You can claim temporary protection, which may be renewed for up to 3 years
Please note that once you have claimed temporary protection in one Member State,
you cannot normally claim it in another Member State.
You should therefore only register for temporary protection when you have reached
the country in which you want to stay for a longer period.
We can advise you and put you in contact with organisations in different countries that
are equipped to provide accommodation and support for refugees with cerebral palsy.
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