Солідарність з Україною.
Події останніх тижнів в Україні викликали сильний ажіотаж серед населення Швейцарії та
Івердона. Між солідарністю і страхом є багато питань. Для того, щоб орієнтувати населення,
на цій сторінці місто створило список корисних довідок та контактів. Декілька організацій,
державних чи асоціативних, отримують переваги від перевіреного досвіду в гуманітарному
управлінні конфліктами, і місту не потрібно замінювати їх, а підтримувати їх дії в міру своїх
можливостей. Ця сторінка має розвиватися, і тому буде змінюватися відповідно до розвитку
ситуації.

Інформаційна гаряча лінія.
Для орієнтування як населення, так і біженців, які прибувають на свою територію, міська рада
вирішила створити гарячу лінію, на яку можна зв’язатися з понеділка по четвер з 9:00 до 12:00
за номером: 024 423 68 00.
Фінансова та матеріально-технічна підтримка українського народу.
Виплеск солідарності щодо українців значний. Якщо бажання безпосередньо долучитися є
законним, на цьому етапі експерти рекомендують робити пожертви великим благодійним
організаціям, які отримують логістику та мережі, необхідні для безпечної доставки допомоги
нужденним в Україні та в прикордонних районах. . Тому наразі цитуються лише ініціативи
визнаних асоціацій. Ось список цих благодійних установ, що розвивається (клацніть на
посилання, щоб перейти на їхні веб-сайти):
La Chaîne du Bonheur
Comité international de la Croix-Rouge CICR
Financement de kits de survie via Caritas
Amnesty International
EPER
Асоціація po-russk-Y, член Швейцарсько-іммігрантської консультативної комісії Івердон-леБен, збирає натуральні пожертви для людей, які прибувають до Швейцарії з України;
асоціація не має веб-сайту, але з її президентом пані Юлією Плигуновою можна зв’язатися за
адресою ilocka80@me.com
Прийом біженців з України
Важлива інформація: Люди, які прибувають з України, можуть подати заяву на отримання
статусу біженця під захистом (S permit), що дозволяє їм проживати в Швейцарії, надає їм
доступ до певних послуг (житло, медичне страхування тощо), а також до ринку праці. Для
цього вони можуть або з 9:00 до 16:00 зайти до реєстраційного центру Boudry, або заповнити

онлайн-заявку (сторінка перекладена українською): тоді їм буде видано «посвідчення особи
S».
Українці можуть безкоштовно користуватися швейцарським громадським транспортом у 2-му
класі, наприклад, поїхати до федерального центру для шукачів притулку, щоб подати там
свою заяву про надання притулку. У разі перевірки їм достатньо лише пред’явити посвідчення
особи або паспорт.
Для отримання додаткової інформації можна будь-коли звернутися на спеціальну інтернетсторінку Державного секретаріату з питань міграції (SEM).
Прийом біженців та їх розміщення в приймаючих сім’ях у кантоні Во керується Etablissement
Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM). На цій сторінці ви знайдете поради щодо прийому
біженців, приклади контрактів, а також контактну інформацію, яку ви можете запропонувати
як приймаюча особа.
Веб-сайт OSAR також містить різноманітну корисну інформацію щодо конкретного випадку
людей з України. По-перше, він об’єднує на цій сторінці інформацію для людей, які шукають
захисту, щоб краще зрозуміти чинну законодавчу базу. Він також пропонує реєстраційну
форму, щоб стати приймаючою сім’єю для біженців з України.

