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Ви подали заяву на тимчасовий захист в Швейцарії (статус S) або плануєте подати її
найближчим часом. Нижче ви знайдете найбільш поширені питання і відповіді щодо
розподілу за кантонами для осіб що отримують статус захисту S.
1. Що таке розподіл за кантонами?
Процедурa з надання статуса захисту S здійснюється Державним секретаріатом з питань
міграції SEM. В рамках цієї процедури SEM розподіляє вас в один з 26 швейцарських
кантонів. З цього моменту цей кантон відповідає за ваше проживання та підтримку. За
потреби кантон також надає соціальнy допомогy, яка покриває базові потреби
повсякденного життя в Швейцарії.
2. В який кантон я буду розподілений і як мені про це повідомлять?
Pозподіл за кантонами шукачів притулку та осіб що проходять процедуру отримання
статусу захистa S здійснюється відповідно до ключа розподілу. Кожен кантон повинен
розселити на своїй території частину осіб що отримають статус захистa S пропорційно до
кількості населення у відповідному кантоні. SEM вирішує до якого кантону ви будете
розподілені в день вашої реєстрації в одному з шести федеральних центрів надання
притулку відповідно до ключа розподілу і усно повідомить вам про це. Ви отримаєте
письмове рішення про розподіл в той чи інший кантон разом з рішенням щодо вашого
статусу захиста S або безпосередньо на місці, або через деякий час поштою.
3. Чи можу я мати право голосу в розподілі за кантонами?
Державний секретаріат з питань міграції SEM вирішує стосовно вашого розподілу за
кантонами. Тільки y наступних випадках ви маєте право бути розподілені до того ж кантону,
що і ваші родичі або близьки люди:
- Розширена нуклеарна сім'я: чоловік або дружина; батьки та їхні неповнолітні діти;
батьки та їхні дорослі діти за умови, якщо вони просять захисту без власної сім'ї;
також бабусі і дідусі.
- Вразливі особи з близькими людьми за межами розширеної нуклеарної сім'ї:
наприклад неповнолітні діти без супроводу, особи з інвалідністю або обмеженими
можливостями, із серйозними проблемами зі здоров'ям чи старечою слабкістю.
Запити стосовно розподілy до віддалених родичів або близьких людей можуть бути
враховані тільки в тому випадку, якщо при цьому правила використання ключа розподілу
будуть дотримані.
4. У мене вже є приватне житло. Чи можу я залишитися в ньому і бути
розподіленим до кантонa хозяєвів житла?
В принципі ключ розподілу застосовується також дo осіб що самостійно організували
приватнe житло. Це існуюче приватне житло може бути враховано в розподілi за кантонами
в тому випадку, якщо правила використання ключа розподілу будуть дотримані. В іншому
випадку вас призначать до іншого кантона, який буде шукати для вас нове житло. SEM
приймає рішення згідно ключа розподілу і усно інформує вас про це в день вашої реєстрації
в BAZ.
Важливо: призначення в кантон вашого поточного приватного проживання може бути
розглянутим тільки в тому випадку, якщо ви в день вашої реєстрації в Федеральному центрi
з надання притулку принесете з собою роздрукований і підписаний вашими хозяєвами
житла листa «Декларація про зобов'язання щодо приватного житла». Будь ласка,
обов'язково тримайте цей лист напоготові.
5. Що робити, якщо я не згоден з рішенням про розподіл до кантона? Чи можу я
змінити свій кантон?
У вас є можливість подати письмову заяву в SEM на зміну кантонa, в якому ви поясните, на
який кантон ви хочете змінити вашe місце проживання і чому. Детальну інформацію про це
можна знайти у FAQ (поширених запитаннях і відповідях) на сайті SEM: www.sem.admin.ch

