
 

Інформація для українців, які шукають захисту у кантоні 

Базель-Ланд (кантон BL) 

Статус захисту S: 

 

 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. 

Реєстрація / 

надання житла: 

 

 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: 
Федеральний центр з питань біженців (BAZ), 
Фрайбургерштрассе (Freiburgerstrasse) 50, 4057 Базель 
(щоденно з 9.00 до 16.00). 

 Після реєстрації у BAZ вас розподілять у певний кантон. 
Вибирати кантони можна тільки у виняткових випадках. 

Проживання 

 

 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.  

Видача посвідчень: 

 

 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: 

 

 Якщо ви не можете забезпечувати свої життєві потреби 
самостійно, статус захисту S дає право на подання 
клопотання на соціальне забезпечення (соціальну допомогу).  

 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. 

Медичне страхування:  

 

 У Швейцарії передбачене обов’язкове загальне медичне 
страхування. Особи із статусом захисту S у Швейцарії повинні 
мати медичне страхування.  

 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.  

Вивчення мови 

 

 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. 

Дозвіл на роботу  

/ пошук роботи 

 

 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).  

Школа та освіта 

 

 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. 

Захист від експлуатації / 
насилля 

 

 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.  

 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).  

Більш детальну інформацію можна знайти тут: 

 


