Інформація для українських біженців у Швейцарії
Ми щиро вітаємо вас у Швейцарії та бажаємо вам благословенного перебування. Для того щоб ви
якнайшвидше змогли орієнтуватися у нас, ми узагальнили важливу для вас інформацію у цьому
документі.
Ми є мережею різних церковних громад у Швейцарії і пропонуємо вам проживання в церковних
будівлях та у приватних осіб. Про вас опікуватиметься ваша приймаюча родина та ваша приймаюча
церква. У кожній парафії є помічник, який буде підтримувати вас додатково до приймаючої родини. Ви
можете зв’язатися з цією особою в будь-який час, якщо у вас виникнуть запитання. Ви можете знайти
необхідні контактні дані внизу цього аркуша.
Реєстрація в Швейцарському центрі для біженців
Ви повинні зареєструватися у Швейцарському центрі для біженців для отримання статусу захисту S.
Немає гострої необхідності робити це у перші дні, однак разом із реєстрацією ви також отримаєте
медичну страховку, тому не варто чекати дуже довго. Ваша приймаюча родина або помічник від
церкви допоможуть вам зареєструватися. Не хвилюйтеся: у Швейцарії немає квоти на захист людей. У
будь-якому випадку вас зареєструють, якщо ви належите до відповідної групи захисту.
Ніколи нікому не віддавайте свій паспорт
Завжди тримайте його при собі. Не давайте його приймаючому господарю. Однак приймаюча родина
має право записати ваші особисті та контактні дані.
Долучайтеся до повсякденного життя
Ви не змушені виконувати будь-яку роботу у приймаючій родині або брати участь у їх повсякденному
житті. Однак, якщо ви бажаєте, ви можете запропонувати свою підтримку та допомогу цій родині.
Вартість вашого перебування
Приймаюча родина безкоштовно надає вам житло і подбає про ваше харчування. Ви не зобов'язані
давати за це будь-яку компенсацію (гроші чи роботу). Як тільки ви отримаєте статус S і фінансову
допомогу від держави, доречною є часткова компенсація вартості харчування. Рекомендуємо узгодити
це з господарями письмово.

Якщо виникнуть проблеми з вашою приймаючою родиною
Місцева парафія підтримає вас у будь-який час, навіть якщо спілкування не складається належним
чином. Зі всіма своїми проблемами ви можете звертатися до призначеного вам помічника. Ваша
приймаюча родина також може розраховувати на підтримку цього помічника.
Контактні особи можна вказати тут:
Приймаюча
родина:
Помічник від
церкви:
Приймаюча Церковна парафія: Kirchgemeinde XYZ, info@kirche.ch, +41 79 123 45 67
Kirchen-helfen.ch допомагає біженцям спілкуватися з приватними господарями та церквами.
Kirchen-helfen.ch не несе відповідальності за ситуації, що можуть статися під час проживання

