Организации / Отдели
FIZ
Специализираният отдел за работа с жени, жертви на трафик и емиграция (Die
Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration) може да те посъветва и помогне
при въпроси и проблеми във връзка с емигриране, експлоатация, насилие и трафик
на хора. FIZ подпомага безплатно и поверително на много езици.
FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (Специализиран отдел за
работа с жени, жертви на трафик и емиграция),
Hohlstrasse 511, 8048 Zürich, Tel: 044 436 90 00, contact@fiz-info.ch
https://www.fiz-info.ch/bg/FIZ-Angebot

Frabina
Организацията Фрабина (Frabina) може да те посъветва по всички въпроси свързани
с емиграция, работа и партньорство. Те имат отдели в Солотурн и Олтен за
консултации на място, също така е възможен телефонен контакт (0900 81 27 01 за
2.20 франка на минута / вторник и четвъртък от 11 до 13 часа и сряда от 16 до 18
часа) както и онлайн (посредством видео разговор, електронна поща или чрез чат на
www.frabina.ch По този начин можеш да се свървеш с тях за съвет или информация.
Говорими езици: немски, френски, италиански, английски, испански и арабски или
друг език посредством преводач. Цените на консултациите са между 20 и 200
франка.
frabina
Westbahnhofstrasse 12, 4500 Solothurn
Marktgasse 34, 4600 Olten
Телефон 032 621 68 60 (от понеделник до петък, от 10 до 12 часа),
info@frabina.ch
https://www.frabina.ch

Opferhilfe Solothurn / Център за помощ на жертви Солотурн
Ти или някой твой близък е станал жертва на физическо, психическо или сексуално
насилие? Ти можеш да се обърнеш безплатно за съвет и подкрепа към Центъра за
помощ на жертви.
Beratungsstelle Opferhilfe Kanton Solothurn (Център за помощ на жертви
кантон Солотурн),
Industriestrasse 78, 4600 Olten, Tel: 062 311 86 66 (от понеделник до петък, от
8:30 до 12 часа и от 13:30 до 16 часа), opferberatung@ddi.so.ch
https://opferhilfe.so.ch

Приложения за телефон
Lexiapp
Това е едно безплатно приложение за телефон предназначено за сексработнички в
Швейцария. В това приложение ще намериш важни информации по теми като
сигурност, здраве, работа, данъци и социални осигуровки. Приложнието се поддържа
на следните езици: немски, английски, френски, италиански, испански, португалски,
унгарски, български, полски, тайландски, словенски.
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.renuo.procore
iOS: https://itunes.apple.com/ch/app/lexi-app/id1347841110?mt=8

Global passeporte Projekt (GPP) / Проект за глобален паспорт
Това е едно безплатно приложение за сексработнички и емигрантки. Приложението е
независимо и разполага със сигурно запаметяване на документи като паспорт,
медицински документи или дипломи; международна карта с адреси на социални и
здравни организации както и платформа където могат да се докладват злоупотреби и
накърнявания на човешките права.
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kosmopolis.gpp

Онлайн адреси
Migesplus.ch
Това е онлай портал на швейцарския червен кръст където ще намерите здравни
информации както и практични съвети във връзка с живота в Швейцария на 50 езика.
https://www.migesplus.ch

Sex-i.ch
Тук можеш да намериш различни информации за предпазване от забременяване,
бременост, аборт или венерически болести. Езици: немски, френски, италиански,
английски, испански, португалски, сръбски, турски, албански, сомалийски.
https://www.sex-i.ch/de/home

Курсове по немски език
ECAP SOLOTHURN
предлага курсове по немски, писменост и интензивни курсове на място в Олтен,
Солотурн, Тримбах и Дерендинген както и онлайн.
ECAP Solothurn | Tel. 032 622 22 40 | infoso@ecap.ch

Migros Klubschule
предлага различни курсове по немски език в Олтен и Солотурн
Адрес в Олтен:
Klubschule Migros Olten
Frohburgstrasse 20, 4600 Olten, Tel. +41 58 568 94 94
Адрес в Солотурн:
Klubschule Migros Solothrun
Dornacherstrasse 26, 4500 Solothurn, Tel. +41 58 568 96 00
https://www.klubschule.ch/Angebote/Sprachen/Deutschkurse

Volkshochschule Solothurn /Висше училище Солотурн
предлага освен стандартните курсове по немски език също „Немски за работещите в
гастрономията“ и “Немски за работещите на смени“.
Volkshochschule Solothurn
Hauptbahnhofstrasse 8, 4500 Solothurn,
Telefon 032 626 40 10, Fax 032 626 40 11, info@vhs-so.ch
Работно време на секретариата
от понеделник до петък
от 08.30 до 11.30 часа / от 13.30 до 16.30 часа.
https://www.vhsso.ch/kursangebot/speziell/deutschkurse/solothurn/?navi=16183f12a20bd4

