Інформація для українців, які шукають захисту у кантоні
Базель-Ланд (кантон BL)
Статус захисту S:






Реєстрація / надання
житла:








Проживання






Видача посвідчень:





Особи з України, що були вимушені покинути батьківщину
через війну, отримують у Швейцарії статус захисту S.
Статус захищеної особи S дає право перебування в
Швейцарії протягом одного року без проходження належної
процедури отримання статусу біженця. За необхідності
термін перебування може бути продовжений.
Особи зі статусом захисту S можуть здійснювати трудову
діяльність. Їм дозволяється переселятися разом з членами
родини та подорожувати в межах Шенгенської зони без
спеціального дозволу.
Для отримання статусу захищеної особи S необхідна
реєстрація у Державному секретаріаті з питань міграції
(SEM).
Усім українцям, що потребують захисту, наполегливо
рекомендується одразу ж після прибуття у Швейцарію
зареєструватися у Федеральному центрі з питань біженців
(BAZ). У Базелі можна звернутися за наступною адресою:
o Федеральний центр з питань біженців (BAZ),
Фрайбургерштрассе (Freiburgerstrasse) 50, 4057
Базель (щоденно з 9.00 до 16.00).
На прийом також можна записатися онлайн. Відповідний
формуляр заявки знаходиться тут.
Після реєстрації у BAZ вас розподілять у певний кантон.
Вибирати кантони можна тільки у виняткових випадках.
У кантоні Базель-Ланд (кантон BL) за поселення та
підтримку відповідають громади. Кантон BL приписує осіб,
що шукають захисту, безпосередньо до громад.
Особам зі статусом захисту S громади пропонують 3
варіанти
проживання:
індивідуальні
помешкання,
гуртожиток та проживання у приватних осіб (приймаючої
родини).
Тип помешкання обирає громада. Як правило, вибирати тип
помешкання не можна.
При розміщенні за можливості враховуються особливі
потреби неповнолітніх без супроводу дорослих (UMA),
родин і осіб, що потребують догляду.
Отримання посвідчення особи зі статусом захисту S може
тривати деякий час. Після реєстрації у BAZ необхідно
зачекати офіційного рішення щодо надання статусу S.
Посвідчення надсилається листом за адресою проживання.
Після отримання рішення про надання статусу захисту S
вам буде призначено дату прийому у Службі міграції та
громадянських прав (AFMB) для видачі посвідчення та
збору ваших біометричних даних.

Служба міграції та громадянських прав (AFMB),
Паркштрассе
(Parkstrasse)
3,
4402
Френкендорф
(Frenkendorf)



Фінансова підтримка:












Медичне страхування:







Виклик для видачі посвідчення надсилається за зазначеною
адресою проживання.
Важливо: залишайтеся за зазначеною адресою проживання
до отримання статусу захисту S. У разі зміни адреси
проживання про це необхідно негайно повідомити у
секретаріат з питань міграції (SEM).
Якщо ви не можете забезпечувати свої життєві потреби
самостійно, статус захисту S дає право на подання
клопотання на соціальне забезпечення (соціальну
допомогу).
У кантоні BL розмір допомоги особам зі статусом захисту S
регулюється Кантональною постановою про надання
прихистку (kAV).
За призначення соціальної допомоги відповідає громада.
Якщо вам необхідна соціальна допомога, необхідно подати
відповідний запит до громади, що відповідає за ваше
розміщення. Це можна зробити особисто або по телефону у
час роботи громади.
Соціальна допомога розповсюджується на основні потреби
(витрати на харчування та одяг), виплати у фонд медичного
страхування, оплата оренди у разі проживання в окремому
помешканні (до встановленого максимального розміру
орендної плати), а також інші послуги залежно від ситуації.
Встановлений розмір соціальної допомоги для осіб зі
статусом захисту S залежить від того, скільки людей спільно
проживає в одному домогосподарстві. При цьому тип
спільного проживання також відіграє роль.
До моменту надання статусу захисту S громада за
необхідності має надавати вам екстрену підтримку. Вона
включає відповідне потребам житло, екстрену медичну
допомогу, а також виплати у розмірі 8 франків на людину в
день на харчування. Підтримка також може надаватися у
вигляді матеріальної допомоги (наприклад, продукти,
сертифікати на покупки тощо).
У Швейцарії передбачене обов’язкове загальне медичне
страхування. Особи із статусом захисту S у Швейцарії
повинні мати медичне страхування.
Якщо ви живете у приватних осіб та не маєте статусу
захисту S, медичне страхування не обов’язкове протягом
перших трьох місяців за умови наявності туристичного
страхування (для лікування у Швейцарії українського
медичного страхування недостатньо).
Якщо ви зареєструвалися у громаді та подали запит на
отримання соціальної допомоги, медичне страхування буде
оформлене заднім числом з дати вашої реєстрації у BAZ.
BAZ не робить прямого запиту на медичне страхування. Це
питання належить до компетенції особи, що потребує
захисту, або громади.







Щеплення від Covid19:




Психологічна
допомога / подолання
травматичного
досвіду



Вивчення мови








Дозвіл на роботу /
пошук роботи








Обов’язкове медичне страхування дає можливість
користуватися базовим медичним обслуговуванням. Вибір
лікаря може бути обмежений залежно від типу страхування.
За можливості з відвідуванням лікаря слід зачекати до
отримання рішення щодо надання статусу захисту S, а
також подальшої інформації про медичне страхування від
громади.
Особи, що можуть забезпечити свої життєві потреби
самостійно і не потребують соціальної допомоги від
громади, оплачують медичне страхування самостійно.
З інформаційним бюлетенем BAG з додатковою
інформацією про медичне обслуговування для біженців
можна ознайомитися тут.
У біженців з України є така сама можливість вакцинуватися
від Covid-19, як і у населення Швейцарії.
З інформаційним бюлетенем BAG з інформацією щодо
вакцинації українською мовою можна ознайомитися тут.
Для подолання травматичного досвіду у середньо- та
довготривалій перспективі може знадобитися допомога
психолога. Зверніться до свого сімейного лікаря.
За наявності відповідного призначення лікаря психологічна
допомога повністю покривається обов’язковим медичним
страхуванням.
Особи зі статусом захисту S мають можливість відвідувати
заходи з вивчення мови. Якщо ви отримуєте соціальну
допомогу, кошти за відвідування мовних курсів несе ваша
громада.
Відвідування мовних курсів має обов’язково бути схвалене
громадою, про що виноситься відповідне рішення.
Якщо ви не отримуєте соціальну допомогу або не подавали
запит на її отримання, вартість курсів ви оплачуєте
самостійно.
Особам зі статусом захисту S дозволено здійснювати
самостійну підприємницьку діяльність або влаштовуватися
на найману роботу.
Для здійснення будь-якої трудової діяльності необхідний
дозвіл. Робітник подає запит до Кантонального управління
промисловості, ремесла та праці (KIGA). Додаткову
інформацію можна знайти тут.
Якщо ви працюєте на іноземного роботодавця дистанційно
(наприклад, на свого попереднього роботодавця у вашій
країні) або продовжуєте здійснювати вже існуючу
самостійну підприємницьку діяльність, не пов’язану зі
Швейцарією, дозвіл на роботу не потрібен.
Особи зі статусом захисту S можуть звертатися до
відповідних регіональних центрів зайнятості (RAV) для
пошуку роботи. Список RAV вашого регіону можна знайти
тут.

Школа та освіта
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Виплати для
приймаючих родин



Діти шкільного віку (від 4 до 16 років) у Швейцарії повинні
обов’язково відвідувати школу.
Діти зі статусом захисту S, які мають відвідувати школу,
можуть піти до школи одразу. За надання запиту відповідає
ваша громада.
У Швейцарії існує подвійна система освіти. Вона
передбачає, що молодь отримує базову освіту на
підприємстві та відвідує професійний навчальний заклад.
Така система забезпечує високу якість освіти молоді та
безпосередній доступ на ринок праці.
Для вступу у вищий навчальний заклад діють вимоги до
абітурієнтів відповідного ВНЗ. Більш детальну інформацію
можна знайти тут.
Якщо вам потрібна додаткова інформація про доступ до
базової професійної або вищої освіти, визнання дипломів
або з інших питань, пов’язаних з освітою, ви можете
звернутись до місцевої служби консультативної допомоги з
питань освіти, роботи та професійної орієнтації:
BIZ Боттмінген, Вурматтштрассе 23, 4103 Боттмінген (BIZ
Bottmingen, Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen)
BIZ Лісталь, Розенштрассе 25, 4410 Лісталь (BIZ Liestal,
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal)
Проживання у приватних осіб (приймаючої родини) також
приховує ризики та потенціал для конфліктів. З
проживанням у приватних осіб можуть бути пов’язані як
невірні сподівання, так і невірні наміри, особливо якщо таке
помешкання було знайдене не через офіційні джерела, а
через соціальні мережі та інші канали.
Першим місцем, куди слід звернутися при виникненні
складностей з приймаючою родиною, завжди є громада, що
відповідає за соціальну допомогу та підтримку.
Якщо вам некомфортно у родині, що вас прийняла,
зверніться до громади.
Ви також можете звернутися до служби з питань іноземців
кантону Базель-Ланд (ald) для отримання консультації без
попереднього запису.
Служба з питань іноземців кантону Базель-Ланд (ald),
Банхофштрассе (Bahnhofstrasse ) 16, 4133 Прательн
(Pratteln) (щовівторка 10.00-12.00 з перекладачем).
Якщо ви почуваєте себе в небезпеці або зіткнулися з
насиллям та експлуатацією, рекомендуємо звернутися до
центру підтримки жертв насильства кантону BL:
Центр допомоги жертвам насильства, Штайненрінг
(Steinenring) 53, 4051 Базель (пн - пт: 08.30 - 12.00 та 13.30
- 16.30, телефон: 061 205 09 10).
У кантоні BL громади можуть на додаток до соціальної
допомоги виділяти паушальні додаткові виплати у розмірі
100 франків на підтримувану особу на місяць. Ці виплати
передаються приймаючій родині. Для отримання такої
допомоги необхідно подати запит на соціальну допомогу до
громади.





Якщо приймаюча родина годує вас раз або декілька разів на
день, можна спільно узгодити, яка частина соціальної
допомоги (витрати на харчування) буде віддаватися
приймаючій родині.
Відшкодування коштів на допомогу та підтримку осіб зі
статусом захисту S не передбачене. За це відповідають
громади.

Відкриття
банківського рахунку



Установа Postfinance має державне замовлення на надання
базової підтримки біженцям. Кожен, хто перебуває у
Швейцарії, може відкрити рахунок у Postfinance. Для цього
необхідний дійсний документ, що підтверджує особу, та
посвідчення особи зі статусом захисту S.

Поїздки



Біженці з України можуть вільно пересуватися в межах
Швейцарії. До 31 травня 2022 року можна безкоштовно
користуватися громадським транспортом 2-го класу в межах
Швейцарії.

Домашні тварини



Після прибуття у Швейцарію необхідно зареєструвати
домашніх тварин та зазначити, чи мають вони щеплення від
сказу.
Для цього необхідно заповнити офіційний формуляр заяви
та надіслати його за адресою petsukraine@blv.admin.ch.
Після цього ветеринарна служба повідомить вам, чи
потрібні додаткові заходи. Офіційний формуляр заявки
знаходиться тут.



