Украïна та прийом осiб, якi потребують захисту :

Спiвпраця мiж Конфедерацiєю, кантонами, громадами, приватними особами та НУО

Враховуючи значнi перемiщення людей, якi тiкають з Украïни на захiд, краïни Центральноï Європи, а також Швейцарiя бачaть все бiльшe людей, якi прибувають на ïхню
територiю. Тому наша краïна має пiдготуватися до прийому, розмiщення та нагляду
кiлькох десяткiв тисяч людей з Украïни. Це спiльне завдання, яке мають виконувати
Конфедерацiя, кантони та громади.
11 березня 2022 року Федеральна Рада вперше активувала захисний статус S, щоб
якнайшвидше та найменш бюрократично надати захист украïнцям. Цей статус дозволяє ïм швидко отримати право на проживання в Швейцарiï без проходження звичайноï процедури надання притулку. Пiсля надання захисного статусу цi люди розмiщуються безпосередньо в кантонах або в центрах колективного розмiщення, або у
приватних осiб.
З початку кризи швейцарське населення проявило велику солiдарнiсть з українським
народом. За дуже короткий час люди надали в розпорядження понад 60 000 лiжок для
українських бiженцiв, що яскраво свiдчить про солiдарнiсть та гуманiтарну традицiю
нашоï краïни.
Нижче ми описуємо спiвпрацю мiж Конфедерацiєю, кантонами, громадами та окремими особами, якi пропонують житло, щоб вирiшити проблему забезпечення житлом
людей з Украïни.
Розмiщення у кантональних структурах
Проживання у структурах Конфедерацiï :
федеральнi центри з надання притулку
› В принципi зареєстрованi особи розподiляються мiж
(CFA/ФЦП)
› В принципi, CFA/ФЦП є першою контактною точкою для
людей, якi врятувалися з Украïни.
› Тут здійснюється реєстрація українських біженців –
по можливості з попереднім поданням заяви через
веб-портал RegisterMe.
› Той, хто не має затвердженого варіанту розміщення,
буде поселений у BAZ на короткий час.
› Зазвичай тривалість перебування є коротким. Вiдповiдний кантон або громада (залежно вiд форми органiзацiï)
бере на себе в iдповiдальнiсть за нагляд за украïнскими
бiженцями.
› Конфедерацiя може запропонувати у своiх структурах
до 9000 мiсць для розмiщення.
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кантонами пропорцiйно до постiйного населення
останнiх.
› Пiсля розподiлу вони залишаються на вiдповiдальностi
ïхнього кантону проживання, незалежно вiд того, чи
проживають вони в CFA/ФЦП, у кантональнiй структурi
чи у приватних осiб.
› За допомогу SЕМ/ДСПМ компенсує кантонам глобальну
одноразову суму в розмiрi 1 500 франкiв за людину
в мiсяць. Цей пакет охоплює страхову премiю за медичне страхування (на яку вiн передбачає приблизно
400 франкiв), орендну плату (приблизно 220 франкiв)
i внесок на професiйний нагляд i монiторинг бiженцiв
(приблизно 280 франкiв). Решта пакету використовується для покриття основних потреб, пов’язаних iз харчуванням, особистим доглядом, одягом або сотовими
телефонами, а також на iншi особисті витрати бiженцiв.
› Кантони вирiшують, кожен на основi свого законодавства, як вони хочуть використовувати одноразову суму
для гарантування iснування осiб, якi пiдлягають захисту.

Ukrainisch

Приватне житло

HotellerieSuisse / Сектор нерухомості:

› На додаток до кантональних структур розмiщення,
Швейцарська органiзацiя допомоги бiженцям (OSAR/
ШОДБ) координує розмiщення українських бiженцiв в
приймаючих приватнiх сiм’ях, у спiвпрацi з органiзацiями партнерами
(EPER, Caritas, CRS, Salvation Army, OSEO i Campax).
› Campax надає OSAR/ШОДБ базу даних, в яких можна
рекламувати приватнi житла, та піклується про управлiння даними.
› Вiдбiр приймаючих сiмей є обов’язком OSAR та його
організацій-партнерів, коли пропозицiï надходять до
органiв влади, стосовних кантональних та громадських
адмiнiстративних служб.
› Кожен кантон самостiйно вирiшує, чи бажає вiн компенсувати особам, якi надають мiсця проживання.
› Важливо: Самостійно організоване приватне житло
може бути врахованим при розподілі за кантонами тільки, якщо буде можливим дотримання ключа розподілу
за кантонами, пропорційного кількості населення, або
якщо є наявним право на це. Таке право існує, якщо це
стосується членів розширеної ядерної сім’ї, або уразливих осіб з близькими людьми за межами розширеної
ядерної сім’ї. Вся важлива інформація та вимоги.

› ГНа початку кризи SEM спільно із Федеральним управлінням з житлових питань та Hotellerie Suisse виступила із закликом надати порожні квартири та готельні
номери людям, які втекли з України. Для цього Campax
створив базу даних, у якій могли зареєструватися
власники готелів та квартир. Базу даних було закрито
наприкінці червня 2022 року. Пропозиції були зібрані та
надані кантонам.
У березні SEM періодично користувався пропозиціями
готелів, коли через велику кількість біженців, що прибули одночасно, не вдавалося розмістити всіх бажаючих
зареєструватися в Федеральному центрі з надання
притулку.
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Процедура для осiб з Украïни, якi потребують захисту
(статус S)
У конкретних випадках :
узагальнене слухання (SEM)
› з правовою охороною

Додаткове розслiдування
як частина процедури
звичайного притулку :
особа залишаєтся
у федеральному центрi
з надання притулку

Федеральний
центр з надання
притулку
Кантон

SEM (ДСМ)

Реєстрацiя для отримання
захисного статусу S
› Особистi данi/вiдбитки пальцiв
› З допомогою юридичноï охорони
› Ви можете записатися на прийом
заздалегідь через RegisterMe
› Iнформацiя про захисний статус,
здоров’я та про торгiвлю людьми

Перевiрка особистих даних
› Громадянство
› Особливi потреби: вразливiсть,
iндивiдуальнi пiдстави для
надання притулку

Обробленя запиту
› Контроль безпеки
› Розгляд/рiшення
статус S

Iнформацiя в кантон
› Надсилання рiшення про
статус S до кантону
› Видача дозволення S
кантоном
› Оплата глобального
пакету кантону
› Медичне страхування у
кантонi

відсутність
затвердженого
житла
наявність затвердженого житла
Кантон
Приватне
розмiщення

Координацiя
SEM (ДСМ)

Кантон вирiшує
тип житла

Забезпечує

Короткочасне розміщення
у Федеральному центрі
з надання притулку

Кантональне
розмiщення
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Швейцарська
органiзацiя
допомоги бiженцям
(OSAR/ШОДБ)

Якщо кантон це
бажає
Забезпечує

Приватне
розмiщення
Федеральний
центр з надання
притулку
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