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Проект 

31. März 2022 

 

Інформація про Центральний офіс MNA Управління молоді та 
професійної орієнтації 

Несупроводжувані неповнолітні (MNA) – це неповнолітні шукачі притулку та особи без 

документів, які перебувають у Швейцарії без батьків або іншої особи, під опікою якої 

вони знаходиться. У кантоні Цюрих їх консультує та їхні інтереси представляє Відділ 

MNA. 

Наша юрисдикція 

Відділ MNA представляє інтереси всіх несупроводжуваних неповнолітніх осіб, які є 

шукачами притулку, направлених до кантону Цюрих, а також несупроводжуваних 

неповнолітніх осіб без офіційного дозволу на перебування (без документів). Від імені 

Органу захисту інтересів дітей (KESB), відповідального за кожні окремі випадки, він 

виступає як представник відповідно до статті 306 п. 2 ЦК (Цивільного кодексу). 

Наші завдання 

Співробітники Відділу МНА представляють інтереси дітей та підлітків і та 

консультують їх до досягнення повноліття. Для несупроводжуваних неповнолітніх, які 

проходять розширену процедуру надання притулку, відділ MNA бере на себе 

юридичне представництво незалежно від місця проживання такої неповнолітньої 

особи в кантоні. Відділ тісно співпрацює з усіма органами, які беруть участь у 

процедурі надання притулку, а також з усім оточенням несупроводжуваної 

неповнолітньої особи. 

Стислий опис найважливіших завдань 

Опікунські дії 

Відділ МНА виступає як офіційний представник (спів-опікун) і як представник із 

захисту психосоціальних інтересів. Конкретно це означає, що Відділ MNA бере на 

себе всі юридичні функції, які зазвичай виконують батьки. Співробітники відділу 

супроводжують, консультують і підтримують дітей до досягнення повноліття в різних 

сферах життя, щоб забезпечити їхні інтереси та добробут. 

Юридичне представництво несупроводжуваної неповнолітньої особи в 

розширеному провадженні 

Несупроводжувані неповнолітні особи, які направлені для проходження розширеної 

процедури надання притулку в кантоні Цюрих, юридично представляються відділом 

MNA у процедурі надання притулку. Це також стосується несупроводжуваних 

неповнолітніх осіб без офіційного дозволу на перебування в кантоні Цюрих. Це 
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гарантує, що діти та підлітки отримують підтримку кваліфікованої особи, якій вони 

довіряють, у питаннях, пов’язаних із притулком та імміграційним законодавством, і 

тим самим їхні інтереси будуть захищені. 

Співпраця з органами влади, партнерами та третіми сторонами 

Відділ MNA відповідає за функцію розподілу у різних сферах життя. Це включає, 

наприклад, пошук адекватного житла та встановлення належного розпорядку дня. Це 

також включає координацію та співпрацю з органами влади, школами, стаціонарними 

установами, сектором охорони здоров’я та іншими органами. 

Сприяння розвитку ресурсів 

Відділ MNA підтримує дітей і підлітків у сприянні розвитку їхніх ресурсів, як-от 

організація шкільного чи професійного навчання, що відповідає навичкам та 

можливостям несупроводжуваних неповнолітніх осіб. 

Спеціалізовані консультації для третіх осіб 

Відділ MNA також діє як центр компетенції, що спеціалізується з питань 

несупроводжуваних неповнолітніх осіб. Завдяки багаторічному досвіду в спеціальній 

сфері несупроводжуваних неповнолітніх осіб, відділ MNA регулярно залучається до 

роботи з різними відомствами, муніципалітетами, органами влади кантонів і 

федеральним урядом, а також численними органами та організаціями для надання 

консультацій із питань несупроводжуваних неповнолітніх осіб. Відділ MNA також 

надає численні консультації організаціям із інших країн Євросоюзу. 


