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Знайомство учасників
• Зобов'язки членів діаспори
• Як ви та ваші оточуючі сприймають поточну ситуацію у Швейцарії?

Фактична ситуація з точки зору Швейцарії
(станом на 28 березня 2022 р.)
• В Швейцарії 17 204
зареєстрованих біженців
з України
• Серед них 10 437 осіб вже
отримали статус захисту S

Імплементація програми
• Особи з України, які не мають притулку, можуть звернутися до одного з шости
федеральних центрів притулку (VAZ).
• Залежно від спроможностей центрів притулків, вони надсилатимуться до одного з
центрів проживання. Прохід чи проїзд до міст проживання буде або скоординований
співробітниками центру притулку, або, якщо особі буде призначене мешкання на
відстані (наприклад, у Цюріху), для цих осіб буде організовано автобус.
• Система світлофора на веб-сайті SEM:

Онлайн регістрація

• Особи з України, які вже мають житло у Швейцарії, можуть зареєструватися з дому за
допомогою онлайн-форми для запису на прийом в SEM. Відправити заявку на прийом
можна як звичайною поштою, так і електронною.
• Підтвердження про попередню реєстрацію буде надіслано на пошту. Після цього на
адресу чи на електронну пошту надійде лист з інформацією щодо міста та часу
співбесіди та про реєстрацію у федеральному центрі притулку (протягом 10 днів).
• Неявка одного чи декілька членів родини небажана: будь ласка, повідомте заздалегідь,
якщо ви чи члени вашої родини не можуть бути присутніми на зустрічі.
• Триває робота над реєстрацією програми. Її запуск планується в середині квітня.

Рівень Конфедерації: розподіл осіб, які потребують захисту

• Особи, які шукають захисту,
призначаються до одного з 26 кантонів.
• Під час призначення кантону
враховується наявність родичів та
близькі знайомих.
• При зміні адресу фактичного
проживання треба повідомляти
місцевий орган влади кантону - SPOMI.

Проживання
• Федеральні структури: проживання протягом перших кількох
тижнів у звичайних федеральних центрах притулку та у
новостворених конструкціях, наприклад, у контактних центрах,
багатоцільових залах та, якщо є така потреба, готелях чи хостелах.
• Кантони: в залежності від кантону може також змінюватися і
конкретні умови мешкання. Кантони можуть пропонувати
колективне проживання чи мешкання в молодіжних гуртожитках, в
приміщеннях системи цивільного захисту, та пізніше - в квартирах.
• Підтримка через приватні пропозиції проживання: через наявні
контакти або через посередницьки. Прийом сімей також може
здійснюватися через Swiss Refugee Aid (SFH).

Перебування в Швейцарії
Працевлаштування
За умовою отримання дозволу:
Можливе схвалення з наданням статусу захисту без періоду очікування
Отримання статусу захисту S шляхом повідомлення органу SEM неможливе!
Кантони мають розглядати та затверджувати всі надіслані заявки
Вимоги щодо працевлаштув ання:

Самозайнятості:

• Запит роботодавця

• Перевірка необхідних фінансових та

• Перевірка оплати праці та умов праці
• Будь-який пріоритет в надаванні робочого

місця, додаткові доплати чи завищені
кваліфікаційні вимоги до працівника, що
отримав статус захисту S, заборонено.

операційних потреб

• Перевірка незалежного та достатнього
джерела доходу
• Відсутність у самозайнятого

макроекономічних інтересів та надприбутків

Перебування в Швейцарії
Трудова діяльність: основні положення
• Зміна роботи підлягає узгодженню
• Неповний робочий день дозволено
• Затверджений найм персоналу дозволено
• Призначення за межами кантону дозволено; відповідальний за розгляд заявки на
працю за межами кантону - кантон призначення
• Можлива зміна статусу S на AIG і навпаки, за умови виконання всїх вимог
• Стажування / навчання та подальша освіта:
- За діючим міграційним законодавством, на особу можуть поширюватися ті ж
принципи, що й на працюючу особу

Перебування в Швейцарії
Державна служба зайнятості I
Консультації та посередництво
• Визначення індивідуальних можливостей роботи та розробка стратегії реінтеграції
• Відкриті для всіх, незалежно від статусу проживання, за умови, що ці особи мають
право працювати

Заходи ринку праці (AMM)
• Участь у AMM, як правило, дає право на добові та страхівку на випадок безробіття.
• Стаття 59d AVIG: якщо ця стаття буде схвалена на місцевому (кантональному) рівні,
у осіб зі статусом захисту S буде можливість брати участь у заходах освіти, а також
право на працевлаштування осіб, які не мають права на отримання добових грошей
по безробіттю.

Перебування в Швейцарії
Cлужба офіційного працевлаштування II
Соціальна інтеграція на противагу інтеграції ринку праці
• Регіональні центри працевлаштування (РЦП) працюють в площині ринку праці;
інтеграція в суспільство не є завданням РЦП
• Особи із S-статусом захисту повинні бути працевлаштовані після звернення до РЦП
• Попередньо необхідно встановити потенційні та наявні фахові навички

Кантони та (регіональні центри працевлаштування) РЦП виступають партнерами під час
проведення офіційного працевлаштування під наглядом Федерального секретаріату
економіки (SECO)
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/stellensuchende/arbeitslos-was-tun-/beratung-und-vermittlung.html

Перебування в Швейцарії
Визнання дипломів
• Федеральний секретаріат з освіти, науки та інновацій (SBFI) відповідальний за визнання
дипломів багатьох закордонних ВНЗ, але цим питанням займаються також інші установи.
Додаткова інформація доступна за спеціальним запитом осіб із S-статусом.
• В Швейцарії регламентується лише обмежений перелік спеціальностей, для роботи за
якими необхідний дозвіл відповідної установи
https://www.sbﬁ.admin.ch/sbﬁ/de/home.html#tab_anerkennung_ukrainis_2 062494519

Перебування в Швейцарії
Підтримка
• На рівні кантонів (себто, локальна): В кантонах діють різноманітні пропозиції та заходи
для сприяння інтеграції, див www.kip-pic.ch
• Особи, які перебувають у кантонних центрах допомоги, як правило отримують
безпосередню підтримку, інформацію та мовні курси тощо
• Особи, які не перебувають у кантонних центрах допомоги, мають доступ до таких
заходів як допомога у вивченні мови та консультації.
• Для цього кантони отримують державну фінансову підтримку
• Запити на "індивідуальну" підтримку відхиляються, а фінансування в окремих випадках
недоступне. Кантони забезпечують надання підтримки та обирають її отримувачів.

Перебування в Швейцарії
Домашні улюбленці
• Домашні улюбленці, вивезені з України разом із біженцями, повинні одразу
зареєструватися у Ветеринарній службі Швейцарії: Подорожі із домашніми тваринами
(https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/reisen-mit-heimtieren.html) Серед іншого,
перевіряється вакцинація від сказу. Невакциновані собаки та коти будуть вакциновані

Перебування в Швейцарії
Громадський транспорт
• Принаймні до 31 травня 2022 року біженці з України зможуть безоплатно користуватися
громадським транспортом другого класу у Швейцарії на усіх напрямках
GA-Anwendungsbereichs.
• Підставою для безоплатною проїзду є наявність:
- Документ про видачу S-статусу захисту;
- Замінні ідентифікаційні документи, чинні до закінчення дії документу про видачу
S-статусу захисту;
- Запит на тимчасовий захист («S-статус»).

Перебування в Швейцарії
Виїзд закордон
• Особи, які отримали S-статус, можуть виїхати та повернутися у Швейцарію за дійсним
визнаним закордонним паспортом без отримання дозволів на виїзд. При подорожі
застосовуються правила в'їзду відповідних країн.

Перебування в Швейцарії
Медицина
• Кантони реєструють осіб, що подалися на отримання статусу захисту S, на обов'язкове
медичне страхування від дати подання заявки на отриманняS-статуcу. Таким чином
заявники отримують право на первинну медико-санітарну допомогу. Однак, вибір
лікарів обмежений і залежить від розпоряджень конкретного кантону.
• Якщо медичну допомогу надано після моменту реєстрації та до схвалення заявки,
надавачі медичних послуг надсилають рахунки до Федерального секретаріату з міграції
(SEM), який у свою чергу перенаправляє їх до кантону, що забезпечує медичне
страхування. У такий спосіб гарантується покриття медичних витрат з моменту
подання заявки.
• Більше корисної інформації про систему охорони здоров'я Швейцарії українською:
https://www.migesplus.ch/themen/ukraine

Перебування в Швейцарії
Школи
• Відвідування школи обов'язкове та безкоштовне для усіх дітей, які перебувають в
одному місці у Швейцарії тривалий проміжок часу.
• Рішення про те, коли така дитина може піти в школу приймається відповідним
кантоном. Оскільки українські діти здебільшого нерозмовляють німецькою, відповідні
кантони за потреби можуть організувати спеціальні підготовчі курси. Тому набір
дітей-біженців займе деякий час.
• Інформаціяі про відвідування школи доступна у міісцевій адміністрації за місцем
перебування.

Важливі питання
діаспори та осіб, що
потребують захисту

Спростування пліток

• Швейцарія приймає лише перших 10 000 осіб з України.
Особи, які проживали до 24 лютого в Україні та потребують захисту отримують S-статус
захисту в Швейцарії - без обмежень за кількістю! Якщо ЄС ухвалить програму
переселення, Швейцарія підтримає її та долучиться до неї.
• Громадяни України із S-статусом не можуть повернутися вУкраїну.
З'ясовується.

Спростування пліток

• Осіб, що потребують захисту та подалися на прихисток до 12 березня 2022 року, буде
депортовано до України
Особи, які проживали до 24 лютого в Україні та потребують захисту отримують S-статус
захисту в Швейцарії – навіть якщо вони подалися на прихисток до 12 березня 2022 року.
Заявки, що ще не отримали відповіді, наразі обробляються.
• Отримувачі S-статусу 1600 швейцарських франків.
Кантони отримують фіксоване державне фінансування для виплати соціальної допомоги
особам, які потребують захисту. Використанням цього фіксованого фінансування
займається влада кантонів.

Подальша співпраця - Комунікація

• Попередня інформація для прибуття більших груп
• Обмін досвідом у питанні комунікації
• Підтримка під час комунікації:
- Публікація майбутнього додатка для реєстрації
- Інформаційні заходи?
- Соціальні мережі?

Де знайти більше інформації?
• FAQs на сайті SEM (найважливіше доступне українською): Питання тавідповіді щодо
війни в Україні (https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html#-1726426008)
• FAQs як от Інформація про процедуру отримання статусу, про життя у Швейцарії
та перебування у Федеральних центрах прихистку (BAZ) за посиланням
www.asyl-info.ch (доступно українською)
• Інформація кантонів (SODK та SKOS) передусім стосовно соціальної допомоги :
Війна в Україні ставить нові вимоги перед прихистками Швейцарії. – SODK
(https://skos.ch/themen/geﬂuechtete-aus-der-ukraine) та Біженці з України | Швейцарська конференціясоціальної допомоги SKOS (https://skos.ch/themen/geﬂuechtete-aus-der-ukraine)
• З питань здоров'я: www.migesplus.ch (доступно українською)
• Загальні питання або інші пропозиції для України можна надсилати заадресою
ukraine@sem.admin.ch або телефоном на «Лінію допомоги Україні» за номером
+41 (0)58 465 99 11 (3 10–12 та 14–16 години).

