
Збройні конфлікти, катастрофи та міграція роз’єднує незлічену кількість 
сімей, ведучи до невизначенності щодо долі родича. Міжнаціональний 
збройний конфлікт в Україні призвів до того, що мільони людей були 
вимушені переїхати, тисячи інших було вбито, затримано або зникли 
безвісті. Їхні родичі дуже страждають від того, що не мають контакту зі 
своїми близькими чи будь-яких новин від них. 

Словацький Червоний Хрест здійснює різні заходи, спрямовані на запобігання розлученню 
сімей та зникненню людей, а також надає відповіді щодо місцезнаходження та долю їхніх 
близьких. Ці заходи включають організацію обміну сімейними новинами, документування та 
фіксацію випадків зникнення, пошук осіб, реєстрацію та спостереження за вразливими особами 
для запобігання їх зникнення, а також інформування сімей про їхне місцезнаходження. 

Словацький Червоний Хрест реалізує ці заходи як частину глобальної так званої мережі 
«сімейних зв’язків», яка збирає та зберігає дані про розлучених, зниклих безвісті та 
померлих із метою допомагати сім’ям залишатися разом, відновлювати регулярні контакти 
після розриву, та пошуку зниклих безвісти для з’ясування їхнього місцезнаходження та долі. 

У зв’язку зі збройним конфліктом в Україні Словацький Червоний Хрест може допомогти вам 
у пошуку наступних категорій зниклих безвісті членів родини:

1. Члени сім’ї військовослужбовців, які потрапили у полон противника 
(військовополонені) або є цивільними особами і були затримані. 

2. Члени сім’ї, які служать в армії, стосовно яких ви отримали інформацію про те, 
що вони зникли безвісті під час виконання службових обов’язків і від яких у вас 
немає додаткової інформації.

3. Члени сім’ї, які померли або вважаються померлими і для яких:

a. Вам відомо про їхню смерть, але немає інформаціїї про те, де знаходяться 
людськи останки 

b. Вам відомо про їхню смерть, і ви знаєте, де знаходяться людські останки, але 
вам потрібна підтримка, щоб їх дістати. 

4. Цивільні члени родини, щодо яких ви не маєте інформаціїї про їхню долю та/або 
місцезнаходження у зв’язку з поточним збройним конфліктом. 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Сервіс завжди безкоштовний 

Справи пов’язані з сімейними або 
судовими спорами, кримінальні справи 
не приймаються 

Як з нами зв’язатись :
Для тих, хто зараз знаходиться в Словаччині 
та має зниклих безвісті членів родини або 
втратили з ними зв’язок та хочуть відкрити 
справу стосовно цього, ви можете зв’язатись з 
нами за цими контактами :
Эл. Почта : tracing@redcross.sk 
Тел : 0042 19 11 745 956

Знайти на https://familylinks.icrc.org/ найближче 
відділення Червоного Хреста
Заповнити онлайн форму попередньої реєстрації 
https://familylinks.icrc.org/

Для тих, хто не у Словаччині, але хотіли б 
звернутися до Червоного Хреста :

ЩО ТАКЕ  ВІДНОВЛЕННЯ 
РОДИННИХ ЗВ’ЯЗКІВ?


