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Україна: спільне використання для 
найбільш уразливих
Що ми робимо. Що ви можете зробити.

Що ми робимо

Міжнародний
Швейцарський Червоний Хрест (SRK) підтримує координовану допомогу Червоного  
Хреста та рудного руху фінансово. У п’яти країнах використовуються фахівці з надзвичайних 
ситуацій SRK. SRK допомагає своїй українській сестринській організації фінансово та 
забезпечити підтримку федеральної логістичної експертизи та платформи цифрової 
пожертвування: → donate.redcrossredcrescent.org/ua/donate. Пошукова служба 
швейцарського Червоного Хреста підтримує людей, які пропускають своїх родичів в Україні.
→ redcross.ch/en/our-services/support-in-an-emergency/searching-for-missing-persons

Кантон Берн
Як регіональний партнер кантону Берна в міграційному секторі, ми підтримуємо українських 
осіб у регіонах Міттелланд та Зеландії / Юра Бернуа.

Як слід притулитися від України?
Холодильникові з України тепер повинна зареєструватися в Інтернеті за державним секретаріатом 
для міграції (SEM). → sem.admin.ch/dam/sem/de/data/asyl/gesuch-schutzstatus-s.pdf.down-
load.pdf/gesuch-schutzstatus-s-d.pdf. Подача заявки підтверджується електронною поштою. 
Будь ласка, більше не їдемо безпосередньо до Федерального центру притулку для реєстрації. 
Після цього особи запрошуються на призначення. Це призводить до правил процедури 
притулку. Наприклад, захист від медичного страхування гарантується, і особи мають право 
на соціальну допомогу притулку. Див. Нижче наступний розділ, якщо ви хочете звернутися до 
кантону Берна.

https://donate.redcrossredcrescent.org/ua/donate/~my-donation?_cv=1
https://www.redcross.ch/en/our-services/support-in-an-emergency/searching-for-missing-persons
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/asyl/gesuch-schutzstatus-s.pdf.download.pdf/gesuch-schutzstatus-s-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/asyl/gesuch-schutzstatus-s.pdf.download.pdf/gesuch-schutzstatus-s-d.pdf
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Де можна повернути біженців з України?
Регіон Берн Міттелланд і Зеландія Юра Берной

Центральна країна
SRK Canton Bern
Bernstrasse 162
3052 Zollikofen
+41 31 919 09 59
→ kvbe@srk-bern.ch

Години роботи:
Понеділок 09.00 - 11.30 та 14.00 - 16.30
вівторок  09.00 - 11.30 та 14.00 - 16.30
Середа  14.00 - 16.30
четвер  09.00 - 11.30 та 14.00 - 16.30
П’ятниця  09.00 - 11.30

Особи, будь ласка, приймайте свій паспорт та заповнені запит на захист статусу S.
За межами годин відкриття ви можете доїхати до нас для надзвичайних ситуацій 24-годинний  
номер: +41 58 426 26 61.

Місто Берн, Оберланд, Еммент, Оберааргау
– місто Берн: → bern.ch/ukraine
– Регіон Оберланд: → asyl-beo.ch/en/index.html
– Регіон Emmental / Oberaargau: +41 34 552 00 30 / → bern@ors.ch

З неповнолітніми неповнолітніми
Зареєструйтеся тут: → zugang-b.org

Чи можете ви забезпечити готові житло в регіоні Міттелланд /  
Зеландія Юра Берной?
Для цього ми дуже вдячні, тому що на даний момент нам потрібні операції готові номери.
Потім зв’яжіться з цими адресами:

SRK Canton Bern
Real Estate Region Mittelland
→ immobilien@srk-bern.ch
+41 32 544 20 64

Зеландія - Юра Берной
SRK Canton Bern
Solothurnstrasse 136
2504 Biel
+41 32 329 32 73
→ info-seeland@srk-bern.ch

Години роботи:
Понеділок 09.00 - 11.30 та 14.00 - 16.30
вівторок  09.00 - 11.30 та 14.00 - 16.30
Середа  14.00 - 16.30
четвер  09.00 - 11.30 та 14.00 - 16.30
П’ятниця  09.00 - 11.30

SRK Кантон Берн
Регіон нерухомості Зеландія - Юра Борной
→ immobilien@srk-bern.ch
+41 32 544 20 65

mailto:kvbe%40srk-bern.ch?subject=
http://www.bern.ch/ukraine
https://www.asyl-beo.ch/de/index.html
mailto:bern%40ors.ch?subject=
https://www.zugang-b.org/
mailto:immobilien%40srk-bern.ch?subject=
mailto:info-seeland%40srk-bern.ch?subject=
mailto:immobilien%40srk-bern.ch?subject=
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Чи можу я втікати до мене вдома?
Хочете запропонувати приватне житло / кімнату для біженців з України як сім’ї приймаючої  
сім’ї? Зареєструйтеся безпосередньо за допомогою швейцарського біженця SFH  
→ fluechtlingshilfe.ch/aktiv-werden/fuer-ukrainische-gefluechtete або організація допомоги  
campax → campax.org

Чи можу я повідомити, як волонтер або волонтер?
Дякуємо за свій інтерес до добровільного зобов’язання до SRK Canton Bern у зв’язку з ситуацією в 
Україні.

Кантон СРК Берн наразі знаходиться на робочому рівні, щоб зробити різноманітні роз’яснення та 
препарати. До них відносяться тощо, можливості застосування добровольців і стосуються як рівня 
федеральних структур (федеральний центр притулку) та регіонального рівня (кантон Берн, зокрема
регіони Берн Міттелланд та Зеландії / Юра Борной).

Як тільки конкретні вставки фіксуються, SRK Canton Bern почнеться за допомогою цього веб-сайту та 
електронною поштою дзвінка з інформацією про місцезнаходження та час. → srk-bern.ch

Ми також раді тримати вас в курсі подальших можливостей добровільного зобов’язання. Якщо ви 
зацікавлені у керівництві волонтера, підписатися на наш добровільно-бюлетень. Таким чином, ви 
завжди повідомляєте про наші волонтерські місії для притулку.

Кантон Берн увійшов на головну → координацію України, на яку зацікавлені особи можуть вказати, 
як ви хочете надати підтримку. На цьому веб-сайті ви можете зареєструватися для вашої підтримки: 
→ asyl.sites.be.ch. Тут ви також знайдете додаткову інформацію про притулку та залишатися для 
громадян України.

Чи можу я пожертвувати?
Якісно хороше використання (одяг, меблі, іграшки, предмети домогосподарства) можуть бути передані 
в нашій другої ручної роботи будинку La Trouvaille → srk-bern.ch/de/fuer-sie-da/secondhandlaeden.  
Ми ведуть філії в Мюнсінген, Берн, любовні поля та Біл.
Звідти, при необхідності, ми організовуємо розподіл товарів. Але, будь ласка: тільки товари,  
які знаходяться у відмінному стані та очищаються!

https://www.fluechtlingshilfe.ch/aktiv-werden/fuer-ukrainische-gefluechtete
https://campax.org/
https://www.srk-bern.ch/
https://www.asyl.sites.be.ch/de/start/integration/koordination-ukraine-hilfe.html
https://www.asyl.sites.be.ch/de/start.html
https://www.srk-bern.ch/de/fuer-sie-da/secondhandlaeden/
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Я хочу пожертвувати гроші
Пожертвувати безпосередньо для людей в Україні

Якщо ви хочете підтримати Червоний Хрест в Україні з пожертвуванням, ви можете зробити це  
на сторінці пожертвування Червоного Хреста України. Ми дуже дякуємо за вашу підтримку.
→ donate.redcrossredcrescent.org/ua/donate 

Платформа пожертвування забезпечується швейцарським червоним хрестом.

Пожертвуйте за біженцем у кантоні Берна
Якщо ви хочете підтримати червоний хрест у кантоні Берна, то ви можете зробити це тут:  
→ srk-bern.ch/de/mitmachen/geld-spenden

Запити компаній та фондів можуть бути переадресовані комунікації команди та збору коштів,  
→ andrea.fankhauser@srk-bern.ch, +41 919 08 37. Команда забезпечує спілкування та поводження з 
пожертвування з фондами та компаніями.

Важливі посилання / номери
Сторінка SEM: → sem.admin.ch
SEM Питання або пропозиції: → ukraine@sem.admin.ch або до «Доположення Україна»  
при +41 (0) 58 465 99 11 (від 10.00 - 12.00 та 14.00 - 16.00 годин).
Кантон Україна Довідка: → asyl.sites.be.ch/de/start/integration/koordination-ukraine-hilfe.html
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https://donate.redcrossredcrescent.org/ua/donate/~my-donation?_cv=1
https://www.srk-bern.ch/de/mitmachen/geld-spenden/
mailto:andrea.fankhauser%40srk-bern.ch?subject=
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html
mailto:ukraine%40sem.admin.ch?subject=
https://www.asyl.sites.be.ch/de/start/integration/koordination-ukraine-hilfe.html

