
Unterstützungsangebote für 
Flüchtlinge aus der Ukraine

Kontaktstelle für Gastfami-
lien: Beratung und Begleitung 
von Gastfamilien. Beratungsge-   
spräche (de/uk/ru) zu Hause, per 
Telefon oder Mail. Tel. 076 366 91 
17, Mo. – Fr. von 9 – 11 Uhr 
gastfamilie@caritas-solothurn.ch 

Sozialberatung: Beratung von 
Geflüchteten aus der Ukraine, 
Vermittlung an zuständige Fach-
stellen und Abklärung sowie 
Orientierung über bestehende 
Ansprüche. Tel. 032 623 08 91
sozialberatung@caritas-solothurn.ch

Administrative Unterstützung 
und Digi-Treff: Freiwillige unter-
stützen Sie beim Briefe schreiben, 
Korrespondenz verstehen oder 
bei digitalen Fragen, donnerstags 
von 16 – 18 Uhr. Niklaus-Kon-
rad-Strasse 18, 4500 Solothurn

Deutschkurse: Treffpunkt Olten, 
Pfarreiheim St. Martin, donners-
tags von 14 – 16 Uhr finden zwei 
kostenlose Deutschkurse statt, 
Niveau Anfänger*innen und 
Niveau Fortgeschrittene. Mit Kin-
derbetreuung. Anmeldung vor Ort. 
fra.egger@bluewin.ch

KulturLegi: Teilhabe durch 
Ermässigungen bei Veranstaltun-
gen oder Mitgliedschaften. 
Für alle ab vier Jahre, die Nothilfe, 
Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen 
oder ein schmales Budget haben. 
Tel. 062 837 07 48, 
kulturlegi@caritas-solothurn.ch

«mit mir»: Kindern neue Hori-
zonte eröffnen und sich selbst 
eine Atempause gönnen. Wir 
suchen für Ihr Kind eine Patin oder 
Paten, die oder der ein bis zwei 
Mal pro Monat Zeit mit Ihrem Kind 
verbringt. Die Gesamtdauer kann 
nach Bedarf angepasst werden. 
Tel. 062 837 07 42
mitmir@caritas-solothurn.ch

Co-Pilot: Co-Pilot*innen helfen 
Geflüchteten, die nicht bei einer 
Gastfamilie leben, bei der Inte-
gration. Sie öffnen Türen in den 
schweizerischen Alltag. Sie treffen 
sich zwei bis vier Mal pro Monat. 
Tel. 032 623 01 57, 
a.luethi@caritas-solothurn.ch

Weitere Informationen:
info@caritas-solothurn.ch
www.caritas-solothurn.ch



 

Програми підтримки біженців 
з України

Контактний центр для 
 приймаючих сімей:
Консультування та супроводження 
приймаючих сімей. Консультацій-
ні співбесіди (нім/укр/рос) вдома, 
по телефону або по електронній 
пошті. Тел.: 076 366 91 17,  
Пн. – Пт.: 9:00 – 11:00
gastfamilie@caritas-solothurn.ch

Соціальні консультації: консуль-
тування біженців з України, направ-
лення до уповноважених фахових 
органів, а також з’ясування та 
пояснення того, на що Ви можете 
претендувати. Тел.: 032 623 08 91
sozialberatung@caritas-solothurn.ch

Адміністративна підтримка й 
«Digi-Treff»(цифрові зустрічі): во-
лонтери допоможуть вам написати 
листи, зрозуміти кореспонденцію та 
розібратися в цифрових питаннях, 
щочетверга з 16 до 18 год. Niklaus-
Konrad-Strasse 18, 4500 Solothurn

Курси німецької мови: Місце 
зустріч – Ольтен, будинок приходу 
Св. Мартина, тут щочетверга з 14 
по 16 год проводяться два безкош-
товних курси німецької мови: рівень 
початківців і рівень просунутих. 
Забезпечується догляд за дітьми. 
Подача заявок на місці.  
fra.egger@bluewin.ch

KulturLegi: «КультурЛеґі» − це 
залучення до участі в суспільному 
житті шляхом надання знижок на 
заходи або членські внески. Для 
осіб віком з 4 років, які отримують 
екстрену або соціальну допомогу, 
додаткові соціальні виплати або 
мають невеликий дохід.  
Тел.: 062 837 07 48, 
kulturlegi@caritas-solothurn.ch

«mit mir»: Програма «зі мною» 
дозволяє відкрити нові горизонти 
для дітей і дати собі видихнути. 
Ми знайдемо для вашої дитини 
добрих людей, які один чи два 
рази на місяць проводитимуть час 
з нею. Загальну тривалість можна 
підлаштовувати під ваші потреби. 
Тел.: 062 837 07 42,
mitmir@caritas-solothurn.ch

Co-Pilot: Ко-пілоти допомагають 
інтегруватися біженцям, які не 
живуть у швейцарських сім’ях. 
Вони відкривають двері до швей-
царського повсякденного життя. 
Зустрічі відбуваються 2-4 рази на 
місяць. Тел.: 032 623 01 57,
a.luethi@caritas-solothurn.ch

Детальна інформація:
info@caritas-solothurn.ch
www.caritas-solothurn.ch


