
Криза в Україні: термінова допомога 

Місто Sierre та служба з питань інтеграції постійно оновлює список асоціацій та 

волонтерів, готових допомогти українським біженцям. Цей список, а також посилання та 

контакти, які допоможуть вам, доступні на цій сторінці. 

 

 

КАНТОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРИЙОМУ 

  
Через кризу в Україні різні суб’єкти у сфері надання притулку наразі отримують численні 
запити від громадянського суспільства. Багато з них цікавляться, як вони можуть 
підтримати біженців. Департамент охорони здоров’я, соціальних питань та культури 

Продовольча допомога Sierre Partage 
(за попередньою домовленістю) 

079 282 38 28      
Route de Sion 57 

Заняття з французької Клас відкрито в понеділок після 
обіду (12.00) - l’Espace 
Interculturel Sierre 

Mme Carol Ebener 
027 455 32 76 

Адміністративна 
допомога 

Вівторок від 17.30 до 19.30 
в Maison des cultures - Le Cairn 

027 452 02 34 
Avenue des Ecoles 6 

Дитячий одяг SOS майбутнім мамам в Sierre 077 473 92 28 
Avenue Max Huber 10 

Дозвілля для дітей Aslec 027 455 40 40 
Avenue de la Monderèche 1 

Місце зустрічі для 
українців 

Вівторок після обіду з 14 до 17 
в Maison des cultures - Le Cairn 

027 452 02 34 
Avenue des Ecoles 6 

Допомога з перекладом 
на українську мову 

  027 452 02 34 

Тематичні зустрічі для 
українців (здоров’я, 
шкільне навчання, 
інтеграція та ін.) 

Можливість проводити зустрічі в 
форматі 
FemmesTische/hommesTische 
Понеділок-четвер-п’ятниця 

027 329 63 47 

Зустрічі батьки з дітьми Вівторок вранці з 9.00 до 10.30 
в Maison des cultures - Le Cairn 

027 452 02 34 
Avenue des Ecoles 6 

Пропозиції волонтерів 
щодо обладнання, одягу 
та інш. 

La Ville de Sierre оновлює списки 
всіх пропозицій і невдовзі 
зробить посилання зі всіма 
запитами, які надходять 

027 452 02 35 



(DSSC) створив контактний пункт для людей, які бажають надати допомогу українським 
біженцям.  

Відкрито єдину лінію для реагування на звернення населення (прийом людей, 
проживання, волонтерство тощо) за телефонами: 027 606 48 74 або 079 765 70 95 (з 
понеділка по п’ятницю, в робочий час) або електронною поштою на адресу 
entraide2022valais@admin.vs.ch. 

Сайт штату Вале з перекладом на українську: https://www.vs.ch/web/entraide2022 

Допомога з перекладом: асоціація перекладачів Valais – AVIC 

Зниклі родичі в Україні: якщо у вас немає новин від родичів в Україні, ви можете 
зв’язатися з Службою розшуку CRS за номером 058 400 43 80 у понеділок, вівторок, 
четвер та п’ятницю з 9:00 до 12:30 та в середу з 13:30. до 16:30. - Служба розшуку наразі 
не приймає запити; однак ця тимчасова зупинка не стосується громадян України.  

Здоров'я: спеціальна сторінка для біженців з України - Migesplus 

ІНФОРМАЦІЯ ВІД ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРІАТУ З ПИТАНЬ МІГРАЦІЇ (SЕМ)  

Вся інформація про кризу в Україні 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html 

Статус S 

В’їзд та виїзд з країн 

Житло 

Медичні питання 

Захист від торгівлі людьми та проституції 

Інтеграція, робота та школа 

Швейцарська гуманітарна акція 

 


