
Інформація для тих, хто бажає отримати
прихисток в кантоні Тічіно, Швейцарія

Надзвичайний стан в Україні

Helpline: 0800 194 194
www.ti.ch/ucraina

Станом на 04.07.2022

Крок 1: реєстрація в ФЦП 

Зверніться в Федеральний центр притулку
(ФЦП) в К’яссо (via Milano 23, 6830 Chiasso).

Крок 2: реєстрація в ПП 

Зареєструйтесь в Пункті прибуття (ПП) в
Каденаццо (via Prati Grandi, 6593 Каденаццо).

Реєстрація в ПП дозволяє активувати допомогу,
яку надає кантон Тічіно і отримати житло.

Крок 3: житло 

Житло надається в Регіональному колективному
центрі або в соціально-оздоровчому закладі.

Крок 2: виклик до ФЦП

Вас викличе Федеральний центр притулку (ФЦП)
у К’яссо (Via G. Porta, angolo Via Comacini 10, 6830
Chiasso). 

Крок 5: Виклик до Відділу по роботі з
населенням

Особи будуть викликані для зняття біометричних
даних до Відділу по роботі з документами що
посвідчують особу (на вул. Lugano 4, 6500
Беллінцона), для видачі дозволу на проживання
типу S.

Крок 4: реєстрація в Кантоні 
Лише після проведення особистої співбесіди
у Федеральному центрі К’яссо, особи повинні
здійснити онлайн запис за нижчевказаним
посиланням для реєстрації в Кантоні.
Необхідно записатись на прийом, під час якого
треба пред’явити тимчасовий атестат, виданий
Федеральним центром притулку (CFA).

Для забезпечення своєчасного прихистку особам, які рятуються від конфлікту в Україні, Швейцарія дає можливість
подати заявку на оформлення спеціального статусу «Захист S». Влада закликає осіб з України, які знаходяться
в Тічіно, оформити цей вид статусу для активації адміністративної процедури та послуг підтримки.

Що таке статус «Захист S»? 
Особам, які мають статус «Захист S», гарантується право на проживання, право на житло, право на допомогу,
право на медичне забезпечення, шкільне навчання (для дітей) і право на негайне працевлаштування, в якості
найманого чи автономного працівника. Статус діє протягом одного року з можливістю продовження до п’яти та
дозволяє виїжджати за кордон і повертатися до Швейцарії без оформлення пропускного дозволу. Родичі осіб, які
мають статус «Захист S» також можуть воз’єднатися зі своїми близькими у Швейцарії (возз’єднання сім’ї).

Як подати заявку для отримання статусу S та допомоги від кантону Тічіно? 

Особи, які ще не мають 
житло в Тічіно

Особи, які вже мають 
житло в Тічіно 
Крок 1: онлайн процедура
отримання статусу S 

Почніть процедуру за допомогою форми на сайті:
https://registerme.admin.ch

UCRAINO

Крок 3: Розподіл до кантону Тічіно

Відповідно до норм федерального законодавства,
саме Державний секретаріат з питань міграції
визначатиме віднесення особи до кантону Тічіно.
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