INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN
TEMPORAL UCRANIA MARZO 2022.
¿Qué es la protección temporal?
Es un procedimiento por el que se garantiza la protección inmediata y de carácter temporal.
¿Quién puede solicitar protección temporal?
1. Nacionales ucranianos que residieran en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022.
2. Apátridas y nacionales de terceros países distintos de Ucrania que gozaran de protección internacional.
3. Miembros de las familias de las personas a que se refieren los apartados anteriores.
4. Personas que, como consecuencia del conflicto armado, no pueden regresar a Ucrania:
• Nacionales ucranianos que se encontrasen en situación de estancia en España antes del 24 de febrero de
2022.
• Nacionales de terceros países o apátridas que residieran legalmente en Ucrania con un permiso de
residencia legal válido.
• Ucranianos que se encontraban en situación irregular en España antes del 24 de febrero.
• Miembros de las familias de las personas a que se refiere los apartados los dos primeros sub-apartados.
¿Dónde y cómo solicitar la protección temporal?
Dónde. En los centros de “acogida, recepción y derivación” y en las comisarías de la Policía Nacional.
Cómo. Presentarse personalmente en la Comisaría de la Policía Nacional o en los centros descritos anteriormente
con la documentación requerida.
Documentación
• Documentos de identidad y de viaje.
• Documentos probatorios de los vínculos familiares.
Concesión y renovación de la protección temporal
La resolución por la que se conceda la protección temporal incluirá la autorización de residencia y de trabajo.
Contenido de la protección temporal
• Libertad de circulación y de residencia en España.
• Información sobre el contenido de la protección temporal.
• Permiso para viajar.
• Autorización administrativa para trabajar.
• Ayudas sociales.
• Reagrupación familiar
Deberes de la personas solicitante o beneficiaria del régimen de protección temporal en España
• Colaborar con las autoridades españolas en la verificación de toda la información requerida.
• Presentar todos los documentos en que los se apoye la solicitud.
• Informar sobre cualquier cambio de domicilio en España.
Protección temporal y protección internacional
¿La protección temporal es lo mismo que la protección internacional?
No, la protección temporal ofrece una atención inmediata y de carácter temporal pero no permite disfrutar de
los beneficios derivados de la solicitud de protección internacional a la vez.
Información y acceso al sistema de acogida
En el caso de carecer de recursos económicos, las personas beneficiarias de protección
temporal y los miembros de su familia podrán solicitar acceder al sistema de acogida.
+ info https://www.policia.es/_es/extranjeria_ucrania_consultas.php

ДОВІДКА ПРО ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ
УКРАЇНЦІВ БЕРЕЗЕНЬ 2022 РОКУ
Що таке тимчасовий захист?
Це процес , який гарантує негайний захист і має тимчасовий характер.
Хто може претендувати на тимчасовий захист?
1. Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року.
2· Особи без громадянства та громадяни третіх країн окрім України які користуються міжнародним
захистом.
3· Члени сімей осіб, згаданих у попередніх розділах.:
• Громадяни України, які знаходились не легально в Іспанії до 24 лютого 2022 року.
• Громадяни третіх країн або громадяни, які легально проживали в Україні та мають дійсний
легальний дозвіл на проживання..
• Українці, які перебували на нелегальному становищі в Іспанії до 24 лютого.
• Члени сімей осіб, зазначених у перших двох абзацах.
Де і як податися на тимчасовий захист?
ДЕ. У приймальних центрах для біженців та у відділеннях Національної поліції.
ЯК. Особисто з’явитися до відділення Національної поліції або до зазначених вище центрів із
необхідними документами.
Мати при собі наступні документи
• Посвідчення особи та проїзні документи.
• Документи, що підтверджують родинні зв’язки.
Надання та поновлення тимчасового захисту
Постанова, якою надається тимчасовий захист, міститиме дозвіл на проживання та на роботу.
Що надає тимчасовий захист
• Вільне пересування та проживання в Іспанії.
• Вся необхідна інформація про тимчасовий захист.
• Дозвіл на в’їзд та виїзд з країни .
• Легальне працевлаштування.
• Соціальна допомога.
• Возз’єднання сім’ї.
Обов’язки осіб які подають та осіб які вже отримали тимчасовий захист в іспанії
• Співпрацювати з іспанською владою для перевірки всієї необхідної інформації.
• Подавати всі документи, що підтверджують запит.
• Повідомляти про будь-яку зміну адреси в Іспанії.
Тимчасовий захист та міжнародний захист
Чи є одинаковим тимчасовий захист і міжнародний захист?
Ні, тимчасовий захист надається негайно і має тимчасовий характер , але не дозволяє одночасно
користуватися перевагами, які ви отримуєте від заяви про міжнародний захист.
Інформація та доступ до системи прийому для біженців
У разі нестачі матеріальних ресурсів особи які отримали тимчасовий захист та члени їхніх сімей
можуть претендувати доступ до системи прийому для біженців.
+ info https://www.policia.es/_es/extranjeria_ucrania_consultas.php

