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GUIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALGUIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Instituições, fundações e associações do cantão de Genebra 

Hospice général-Institution genevoise d’action 
sociale 

ACTION SOCIALE - Hospice général

Cours de Rive 12

Case postale 3360

1211 GENEVE 3

Em Genebra, a assistência social depende do Cantão. Sua 

gestão é confiada ao Hospice Général.

- Para garantir os meios necessários para satisfazer as 

necessidades mínimas do indivíduo.

-Favorecer a reintegração social e profissional dos 

beneficiários afim de permitir o retorno à autonomia.

-ajudar a manter ou a retornar a uma atividade remunerada.

BUREAU CENTRAL D'AIDE SOCIALE

Place de la Taconnerie 3

Case postale 3125

1211 GENÈVE 3

Mediante agendamento ou pedido de um serviço social, o BCAS 

oferece de forma confidencial escuta e apoio a toda família ou pessoa 

em dificuldade residente em Genebra, desde que esta pessoa não 

receba uma ajuda de outro serviço público. 

Serviços : Consultas individuais com agendamento. 

Possibilidade de apoio financeiro após avaliação, tendo em conta os 

critérios do BCAS.

site:  www.hospicegeneral.ch

Telefone: 022 420 52 60

Fax: 022 420 52 89

Assistência financeira

Horário de atendimento:Terça e quinta-feira de 8:30 às11:30 e de 14 :30 
às 17:30

Beneficiários

Mulheres que enfrentam grandes dificuldades devido aos custos 

associados com a gravidez, ao parto ou à educação de uma criança (até 

aos 5 anos)

A Fundaçâo poderá ajudar com CHF 100,00 e no  máximo CHF 

1.500,00.

SOS Futures Maman

C.P. 1200 Genève

Telefone: 022 792 00 92

aide@sosfuturesmamans.ch

Beneficiários 

Assistência material a qualquer mãe com dificuldade, através de 

empréstimo ou doação de berço, cama, roupas, etc. O apoio financeiro é 

analisado caso a caso.

Referências Bibliográficas

La Clé
Guide social et pratique
Hospice général - Institution genevoise d’action sociale

F-Information
300 adresses pour les femmes

Ariane
Répertoire de fonds et fondations

Guide social Romand – GSR
www.guidesocial.ch/fr/gsr_liens/
Réalise parl’ARTIAS - info@artias.ch
Ce site informe sur les lois, les procédures et les institutions

http://www.hospicegeneral.ch/
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Concessão : em forma de empréstimo, de fiança para 

apartamentos, na ausência de meios financeiros pessoais para 

garantia.

Ajuda financeira para jovens em formação, de 18 à 25 anos, a 

pedido do serviço social da escola.

Email: bcas@bcas.ch

Telefone: 022 310 20 55

Fax: 022 312 40 74

SERVICE SOCIAL DE LA VILLE DE GENÈVE (SSVG)
SERVICE SOCIAL DE LA VILLE DE GENÈVE

Rue Dizerens 25 

Case postale 59 

1211 GENEVE 4

O Serviço social da prefeitura é polivalente e atende aos 

pedidos de todos os habitantes da cidade de Genebra, na Suíça e no 

estrangeiro, nos seguintes setores: 

- Ação comunitária: desenvolvimento de projetos por oito 

equipes de Ação Comunitária (UAC) na promoção da saúde, no 

fortalecimento dos laços sociais e na melhoria da qualidade de vida 

nos bairros, em colaboração com a rede social e de saúde, através 

de um centro próximo à cidade de Genebra. 

- Luta contra a exclusão social: Dormitórios, refeições 

gratuitas e apoio social para pessoas com dificuldades em duas 

áreas administradas pelo SSVG, «  Club social Rive Droite "para Pais 

e filhos" e "Club social Rive gauche" ;  Unidade de habitação 

temporária" Acolhimento de urgência no Inverno ;

Site: www.ville-geneve.ch/social

Email: social@ville-ge.ch

Telefone: 022 418 47 00

Fax: 022 418 47 01

Horários:  8h30 às 12h30 e 

13h30 às 17h

FONDS JEUNESSE SANTE

p.a. Bureau Central d’Aide Sociale
Place de la Taconnerie 3
022 310 20 55 fax 022 312 40 74
bcas@bcas.ch

Financiamento total ou parcial dos custos relacionados com a 

saúde e desenvolvimento infantil (convalescença, férias, práticas 

desportivas, educação, lazer, cursos educativos, cursos de apoio, etc.)

A Fundação poderá ajudar  com o Máximo de CHF 600 por criança 

ou adolescentes residentes em Genebra.

Como solicitar o financiamento:

Documentação a ser enviada  para a Fundação através de um 

serviço social.

FONDS MIMOSA

Rue de Carouge 53
1205 Genève
022 708 04 04 fax 022 708 04 03
caritasj@genevalink.ch

Assistência financeira a crianças carentes do cantão de Genebra 

matriculados em um acampamento de jovens da Caritas

Como solicitar a assistência:

Solicitar o formulário Mimosa à Caritas Jeunesse. A ajuda somente 

poderá ser solicitada antes da partida para o acampamento.

SOFO Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant

Secrétariat Romand
Vieux Châtel 2
2000 Neuchâtel

Telefone: 032 725 64 48
E-mail: sofo-ne@bluewin.ch

mailto:bcas@bcas.ch%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b280000006d00610069006c0074006f003a006200630061007300400062006300610073002e0063006800000
http://www.ville-geneve.ch/social
mailto:social@ville-ge.ch%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b340000006d00610069006c0074006f003a0073006f006300690061006c004000760069006c006c0065002d00670065002e0063006800000
mailto:sofo-ne@bluewin.ch
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coordenação; coordenação dos locais do Fórum contra a exclusão, 

reunindo cerca de 60 instituições e organizações parceiras na aréa 

do combate à exclusão social, plataforma de emergência presidida 

pela cidade de Genebra, que reúne quinze organizações que 

gerenciam a cobertura das necessidades básicas (alimentação, 

alojamento, acesso aos cuidados básicos pessoais). 

- Política Social do Idoso: as ofertas SSVG, incluindo Seniors 

Cité, consiste em muitos programas e atividades para a população 

idosa do município. Financiamento: atribuição de subsídios diversos 

a pessoas ou famílias de recursos modestos, domiciliadas na cidade 

de Genebra. Estes auxílios podem ser obtidos através dos centros 

de ação social do Hospice Général, Caritas e do Centre Social 

Protestante. - Edifícios com enfermaria: enfermaria à disposição dos 

inquilinos em três edifícios na cidade, na sua maioria idosos ou 

doentes.

-Equipe social acolhe, orienta e acompanha as  pessoas que 

procuram a Ville de Genève para receber apoio ou providência na 

área social.
Horários:  segunda à quinta de 8h às 12h e de 13h30 às 

17h30; sexta  de 8h às 12h e de 13h30 às 17h.

ARCADE D'INFORMATION DE LA VILLE DE GENEVE

Informa sobre as atividades culturais e eventos em Genebra, 

 atividades esportivas e encontros sociais . Apresenta exposições 

sobre as diferentes formas da prestação de serviços da cidade.

Pont de la Machine 1

1204 GENEVE

Email: arcade.info@ville-ge.ch

Ver as condições no site. Bolsas de estudo para o ensino de uma criança 

que vive em uma família monoparental.

FEDERATION SUISSE DES FAMILLES MONOPARENTALES

C.P. 1265
1227 Carouge
Telefone: 022 342 33 40

Beneficiários

Crianças acima de 15 anos que necessitam continuar a10° 

serie de estudos para melhorar suas chances de integração em 

uma escola pública ou para encontrar um estágio

Máximo de apoio de CHF 2000 - concedido a famílias 

vulneráveis , a escola onde a criança estuda deve ser reconhecida. 

Pedido de apoio adicional, especialmente na 

OFPC /www.geneve.ch / bolsas.

FONDATION POUR LES ENFANTS EN SUISSE

Seestrasse 61
C.P. 242 6052 Hergisvil
Telefone:041 632 44 74 
Fax 041 632 44 75
mail@kinderstiftung.info

Suporte e assistência financeira.

Beneficiários 

Crianças  famílias  carentes  ou  famílias  que  enfrentam  uma 

situação  momentaneamente  difícil  de  superar  (educação,  saúde, 
etc.). A  fundação  atua  em  toda  a  Suíça.  O  formulário  de 

candidatura é baixado e carregado no site.

Telefone: 022 311 99 70

Fax: 022 311 80 52

mailto:arcade.info@ville-ge.ch%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b3e0000006d00610069006c0074006f003a006100720063006100640065002e0069006e0066006f004000760069006c006c0065002d00670065002e0063006800000
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UOG - Université Ouvrière de Genève - CENTRE DE FORMATION 

CONTINUE POUR ADULTES

Place des Grottes 3

1201 Genève

Telefone : 022 733 50 60

Fax : 022 733 35 19

Atendimento: Segunda-feira de 8h00 à 18h00, terça à quinta-feira 

de 8h00 à 12h00 e de 14h00 à 18h00, sexta-feira de 8h00 à 12h00 e de 

14h00 à 16h00 

A UOG é uma escola de formação permanente, para atualizar, 
fortalecer, desenvolver competências em francês e em matemática, 
favorecendo sempre o contato com o computador.

Atelier permanente: Telefone: 022 733 50 60
atelier.permanent @ uog.ch

Playgroup, Zona Azul - aberto às crianças de alunos e dos 
professores, durante os cursos.

FUNDAÇÕES 

FONDATION GIUSEPPE MOTTA

p.a. c/o R. pestoni
Stradenn 60
6513 Monte Cerasso
roberto.pestoni@bluewin.ch

Fornece assistência financeira aos estudantes e aprendizes de 

nacionalidade suíça ou titulares de um permis C que desejam efetuar uma 

formação de base.

A assistência financeira pode variar de CHF 1.000 a CHF 6.000, e 

pode ser renovada, sendo concedida apenas para uma formação de base. 

Horários:  Segunda-feira 12h às 18h; terça à sexta-feira 9h às 
18h; sábados de 10h às 17h

PERMANENCE JURIDIQUE SUR L'ASSURANCE MALADIE ET 
ACCIDENT - Bureau central d'aide sociale

Informação, aconselhamento, intervenções e contato com as 

empresas seguradoras  de saúde ou com o tribunal em que corra um 

litígio sobre qualquer questão jurídica relativa a seguro de saúde 

(médico, farmacêutico e cobertura dos salários em caso de doença) e 

acidentes. 

Os serviços adicionais custam CHF 80 - (beneficiários de 
subsídio cantonal: CHF 50).

Email: bcas@bcas.ch

Adresse

Place de la Taconnerie

1211 GENEVE 3

Association genevoise de defense des locataires – ASLOCA

Rue du Lac, 12

1207 Genève 

Permanência sem agendamento, de segunda a quinta-feira de 

17h00 às 18h00 e sexta-feira de 12h30 às 13h30, não fornece 

informações por telefone.

E-mail : asloca@aslocageneve.ch

O objetivo da ASLOCA é de :

Reunir os inquilinos e :

-Defender os interesses através de ação coletiva contra o 

poder público e empresas imobiliárias abusivas.

Horários:  Recepção sem agendamento -  

terças-feiras de 11h às 18h, permanência 

por telefone. sexta-feira de 9h às 11h30 

e de 13h30 às 16h30.

Consultas de 09h00 às 12h00 e de 14h00 às 

17h00, com agendamento prévio.

E-mail: info@uog.ch 

Site: www.uog.ch

mailto:bcas@bcas.ch%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b280000006d00610069006c0074006f003a006200630061007300400062006300610073002e0063006800000
mailto:asloca@aslocageneve.ch
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-Defender os seus interesses individuais, auxiliando-os em seus 

problemas, bem como assegurar a informação. De modo mais geral, o 

ASLOCA visa também ampliar os direitos dos inquilinos, participando 

em todas as atividades que podem contribuir (petições, iniciativas, 

referendos, grupos de estudo, relações com a mídia, etc.) incluindo a 

representação de inquilinos em litígio com as autoridades públicas e os 

proprietários. O ASLOCA é reconhecida como a organização 

representativa dos inquilinos. O ASLOCA é uma associação 

independente.

O ASLOCA é um grupo de seções cantonais, agrupados em uma 

organização de proteção  por região linguística.

ASLOCA – Fédération romande des locataires (Suisse romande)

MV – Schweizerischer Mieterinnen-und Mieterverband (Suisse 

alémanique)

ASI – Associazione Svizzera inquilini (Suisse italienne). Estas 

organizações de proteção por regiões linguistícas são agrupadas dentro 

da Associação de proteção, ASLOCA Suisse. Os grupos de seções 

cantonais dispõem de numerosas permanências e serviços para 

responder às suas perguntas.

Juris Conseil Junior

Consultas jurídicas para crianças, adolescentes e jovens 

adultos

Consultas jurídicas e telefônicas gratuitas para crianças, 

adolescentes e jovens adultos. Colabora com a Associação Romande CIAO 

que mantém um site (www.ciao.ch) para consultas e questões com 

pessoas especializadas e formadas.

- FORMATION DE 
CYTOTECHNICIEN-NE-S
Ch Thury 6
1206 Genève 
Telefone: 022 388 34 40 
Fax : 022 388 34 44
eclab@etat.ge.ch

- ECOLE SUPERIEURE DES 
TECHNICIEN-NE-S EN 
ANALYSES BIOMEDICALES
Ch Thury 6
1206 Genève 
Telefone: 022 388 34 40 
Fax : 022 388 34 44
eclab@etat.ge.ch

- FORMATION DES LABORANTIN-E-
S EN CHIMIE ET BIOLOGIE
Ch Gérard-de-Ternier 18 
Telefone: 022388 82 23 
Fax : 022 388 83 62
1213 Petit-Lancy

- ECOLE SUPERIEURE DE 
PODOLOGUES
Bd de la Cluse 16 
1205 Genève 

ECOLE CLUB MIGROS

Genève-Centre

Rue du Prince 5

Telefone: 022 319 61 61

Fax: 022 310 56 63 

Balexert

Av. du Pailly 21

1220 Les Avanchets

Telefone: 022 795 11 70

Nyon

Ch. du Crève-Coeur 1

1260 Nyon

Telefone: 022 362 08 00

IFAGE – FONDATION POUR LA 
FORMATION DES ADULTES

Place des Augustins 19
1205 Genève

Telefone: 022 807 30 00
Fax: 022 897 30 99

Site: www.ifage.ch
E-mail: info@ifage.ch

Telefone: 022 807 30 51 – Línguas

Telefone: 022 807 30 72 – Comércio 
e management

Telefone: 022 807 30 92 – 
Informação e escritório

Telefone: 022 807 30 81 – Indústria e 
construção

Telefone: 022 807 30 89 – Artes 
aplicadas

http://www.ifage.ch/
mailto:info@ifage.ch
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  Email: info@jcj.ch

JURIS CONSEIL JUNIOR

1211 GENEVE 3

Horários : Permanência  por telefone: segunda à sexta-feira 9h às17hs

FONDATION DES SERVICES D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE

Fundação de serviços de assitência e cuidados à domicíliio

Avenue du Cardinal-Mermillod 36

Case postale 1731

1227 CAROUGE

Serviços de assistência e cuidados à domicílio 

O FSASD tem como objetivo oferecer apoio e assistência 

domiciliar profissional ou ambulatorial, sem fins lucrativos, reconhecida 

como uma instituição de utilidade pública. Por seus serviços, seus 

projetos e iniciativas, ela contribui para a qualidade de vida, favorece a 

estadia em casa, acompanha a recuperação dos indivíduos.

Para se inscrever e beneficiar-se do serviço, por favor entre em 

contato com o Centro de apoio em sua área.
Atendimento: De segunda à sexta-feira das 8h às 18h

Carouge 
Avenue Cardinal-Mermillod-36 
telefone: 022 420 20 00

Pâquis  
Rue J.-Ch. Amat 28
telefone: 022 420 20  12

Os centros de apoio a domicílio organizam consultas com os pais e filhos, 

geralmente às terças-feiras das 15h às 17h. Atendimento telefônico 24/24 

hs.

CFPS  -  CENTRE  DE  FORMATION  PROFESSIONNELLE  SANTE  ET 
SOCIAL

Ch. Thury 6
1206 Genève

Telefone : 022 388 34 00
Fax : 022 388 34 44

O CFPS  proporciona  a  formação  inicial  de  base  (CFC,  AFP)  e 

terciária  (escolas de ensino médio)  nas áreas de trabalho em saúde e 

social. Ele inclui as seguintes escolas e programas:
Site: www.fsasd.ch

E-mail: fsasd@fsasd.ch

Telefone: 022 420 20 00

Fax: 022 420 20 01

Eaux-Vives 
Rue Vollandes 38 
telefone: 022 420 20 13 

Onex   
Rue des Évaux  13 

telefone: 022 420 20 14 

E-mail: cefpos-infos@etat.ge.ch 
Site: www.geneve.ch/cefops

- FORMATION D'ASSISTANTE DENTAIRE
Av de la Roseraie 25 
1205 Genève 
Telefone: 022 388 72 76 
Fax :022 388 41 79 
forad@etat.ge.ch

-  ECOLE  SUPERIEURE  D'HYGIENISTES 
DENTAIRES
Bd de la Cluse 16 
1205 Genève 
Telefone: 022 388 35 00 
Fax :022 388 35 67
echid@etat.ge.ch

-  FORMATION  DES  TECHNICIEN-NE-S 
DENTISTES
Ch Gérard-de-Ternier 18
Telefone: 022 388 82 23 
Fax :022 388 83 62 
1213 Petit-Lancy

-D'ASSISTANT-E-S SOCIO-EDUCATIF-VE-
S ECOLE 
Rue des Caroubiers 25 
1227 Carouge 
Telefone: 022 388 72 80 
Fax: 022 388 72 99
eaf@etat.ge.ch
-ECOLE  D'ASSISTANT-E  EN  SOINS  ET 
SANTE COMMUNAUTAIRE
Bd de la Cluse 16 
1205 Genève 
Telefone: 022 388 57 50 
Fax :022 388 57 51
assc@etat.ge.ch

-FORMATION  DE  CUISINIER-IERE  EN 
DIETETIQUE
Bd de la Cluse 16 
1205 Genève 
Telefone: 022 388 34 69 
Fax: 022 388 35 66
ecpod@etat.ge.ch

Telefone: 022 388 34 90 
Fax: 022 388 35 66
ecpod@etat.ge.ch

-ECOLE D'ASSISTANT-E-S DE MEDECIN
Ch Thury 6 
1206 Genève 
Telefone: 022 388 34 10 

- ECOLE SUPERIEURE D'EDUCATRICES ET 
D'EDUCATEURS DE L'ENFANCE (ESEDE)
Ch des Bougeries 15 
1231 Conches 
Telefone: 022 388 35 20 
Fax : 022 388 35 40
secretariateeje@etat.ge.ch

- CENTRE DE DOCUMENTATION
Bd de la Cluse 16 
1205 Genève 
Telefone: 022 388 34 51 
Fax: 022 388 35 66

- ECOLE SUPERIEURE DE SOINS 
AMBULANCIERS
Ch Thury 6 
1206 Genève 
Telefone: 022 388 34 30
ecamb@etat.ge.ch

mailto:info@jcj.ch%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b260000006d00610069006c0074006f003a0069006e0066006f0040006a0063006a002e0063006800000
http://www.fsasd.ch/%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b2a00000068007400740070003a002f002f007700770077002e00660073006100730064002e00630068002f00000
mailto:fsasd@fsasd.ch%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b2c0000006d00610069006c0074006f003a00660073006100730064004000660073006100730064002e0063006800000
mailto:eaf@etat.ge.ch
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Refeições à domicílio - FSASD 

Serve refeições à domicílio e é aberta a todos os idosos ou 

deficientes, com domicílio no cantão de Genebra, seja como solução de 

problemas ou por um período prolongado.

As refeições podem ser entregues todos os dias da semana ou 

com a frequência necessária. A entrega é feita no período da manhã. 

Existe também a possibilidade de participar do programa « Autour 

d’une table » onde cada pessoa poderá ter uma refeição acompanhado 

nos restaurantes que tem parceria com a entidade próximo do domicilio 

da pessoa assistida (somente em  Genebra ), pelo mesmo preço da 

refeição a domicílio ambas a serem pagas à FSASD.

Endereço: 
Avenida Cardeal Mermillod 36
1227 Carouge

LA MAIN TENDUE
Pessoas com problemas, dificuldades, depressivas…
Case postale 157 
1211 Genève 4 

Telefone: 143 e
022 320 50 87 
Fax: 022 328 14 28 

Oferece a qualquer pessoa com dificuldades e sofrimentos, a escuta; 

ajuda e apoio por telefone, todos os dias do ano. Garantia do 

anonimato. Uma ajuda por e-mail também está disponível no site.

SERVICE POUR LA PROMOTION DE L'EGALITE ENTRE HOMME 
ET FEMME – SPPE

Rue Pierre-Fatio 15

1204 Genève

Telefone: 022 388 74 50

Fax: 022 388 74 60
 

Horários: 7h30 às 12h30 e de 
13h30 às 17h
E-mail: fsasd@fsasd.ch

Site: www.143.ch 
E-mail: geneve@143.ch 

Atendimento telefônico 24/24hs

De 8h30 às 12h00 et de 13h30 às 

17h00 

Email: egalite@etat.ge.ch 
Internet: www.ge.ch/egalite

Centro  de  Estudos  e  educação  contínua  para 
trabalhadores sociais.

O  CEFOC  é vinculado  à escola  do  trabalho  social.  Sua 

finalidade é fornecer a todos os trabalhadores sociais meios para 

continuar a sua formação.

No CEFOC você vai encontrar:

- Cursos de curta duração (sessões de 2 a 5 dias)

- Diplomas e certificados de pós-graduação

- Dias de estudo, seminários.

CENTRE  DE  FORMATION  PROFESSIONNELLE-Service  Hôtellerie 

et Restauration CFPSHR

Ch Gérard-de-Ternier 18 

1213 Petit-Lancy 

Telefone: 022 388 82 67

Fax : 022 388 83 62

O  CFPSHR  oferece  treinamento  especializado  nas  áreas  de 

cabeleireiro,  padaria,  catering  e  logística.  Os  cursos  incluem  uma 

educação  geral,  educação  profissional  e  uma  grande  parte  de  prática 

profissional.

GERENTE DA ESCOLA DE GESTÃO

Av. 25 de la Rose Garden
1205 Genève

Telefone: 022 388 41 90 
Fax 022 388 41 99

http://www.ge.ch/egalite%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b3200000068007400740070003a002f002f007700770077002e00670065002e00630068002f006500670061006c00690074006500000
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experiência profissional, pelo reconhecimento oficial com certificados e 

diplomas suíços.  A avaliação de competências pode melhorar as 

possibilidades de inserção do trabalhador no mercado de trabalho. 

ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE Section genevoise

Associação Ler e escrever 

Rue des Savoises 15

1205 Genève 

Telefone : 022 320 52 52

Fax : 022 320 52 52

-  Organiza  cursos  de  francês,  leitura,  escrita  e  aritmética 

básica  e  cursos  de  redação  para  os  textos  de  base  para  adultos 

com  toda  ou  parte  da  sua  escolaridade  em  francês  e  que  estão 

passando por dificuldades com a palavra escrita.

-  O objetivo é aumentar  a  consciência  pública  para  o 

problema do analfabetismo.

Central romanda

-  Organiza  cursos  de  formação  para  educadores  de  adultos 

LLN (teoria de formação interna alternada e prática).

-  Coloca à disposição  um centro de documentação sobre o 

analfabetismo.

CEFOC – HETS-SO

Rue des Voisins 30

1211 Genève 4

.

A SPPE executa uma série de ações concretas para:

- Combater o preconceito de gênero, violência sexual e 

doméstica;

-Dar as mesmas oportunidades educacionais para meninas e 

meninos;

- Promover a igualdade entre o público em geral;

- Conciliar trabalho e vida familiar;

- Melhorar as condições de trabalho das mulheres no governo e 

nos negócios;

- Transmitir os pontos de vista da SPPE às comissões 

parlamentares;

-Identificar eventuais discriminações nos projetos de leis e 

regulamentos;

- Aumentar a participação e representação das mulheres na 

política.

Para alcançar seus objetivos, a SPPE oferece os seguintes 

serviços:

- Orientação dentro do quadro institucional e associativo;

- Eventos de mídia;

- Produção e difusão de informação especializada;

- Campanhas de sensibilização entre o público em geral;

- Networking ;

-Realização de estudos e pesquisas;

- Intervenções nas escolas;

- Formação de professores;

- Palestras e debates com públicos-alvo;

- Conselhos, consultas, supervisão legal.

Horário: Segunda-feira o dia todo, 

quarta-feira pela manhã  e quinta-

feira à tarde. 

E-mail: geneve@lire-et-ecrire.ch 

Internet: www.lire-et-ecrire.ch

Telefone: 022 388 94 3

Fax : 022 388 95 50 

E-mail: cefoc.hets@hesge.ch 
site: www.ies-geneve.ch/cefoc
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Garde d’enfants –  Acompanhamento de Crianças 

Se voce procura um lugar em uma creche ou em uma 

instituição que cuida de crianças na cidade de Genebra, o único 

número de contato é : 022 321 22 23

E para conhecer os endereços de creche mais pertos de sua 
residência acesse : www.geneve.ch/dip/creches.htm  

Também para uma assistente educacional ou babá a 
domicílio.

Priorité enfants 022 321 02 77 e Chaperon Rouge 022 304 04 86

Le Biceps – Escuta/informação para crianças e adolescentes 
sobre transtornos psíquicos  (Ecoute/information pour enfants 
et adolescents au sujet des troubles psychiques)

O Bíceps é um serviço para crianças, adolescentes e jovens 

adultos  que enfrentam e sofrem com doença psicológica de um dos 

genitores. É um lugar neutro e acolhedor, oferece assistência e 

informação sobre os transtornos psiquicos e mentais e suas 

implicações para as relações familiares. Através de entrevistas 

individuais e em grupos, auto-ajuda ou permanência telefônica, 

oferece  um acompanhamento do tipo  psico-educacional, a curto ou 

médio prazo, aos jovens afetados pelo sofrimento mental de um ente 

querido. Gratuito e confidencial.

Endereço:

Place de la Taconnerie 3

1211 GENEVE 3

Pessoas sem Autorização de Residência 

O Conselho de Estado dá ajuda e assistência aos estrangeiros sem 

autorização de residência, desde que tenham solicitado uma autorização

Email: lebiceps@bcas.ch

Horarios:  de terça à sexta-feira  
de 13h às17h; quarta-feira de 
10h às 14h.

ASSOCIATION REALISE

Rue Viguet 8

1227 LES ACACIAS

Telefone.: 022 308 60 10

Fax: 022 308 60 11

Integração profissional e social

Reintegração Social  dos  adultos  através de um curso  de reciclagem e de 

um  programa  de  treinamento,  para  que possam trabalhar  em  suas 

instalações  de  produção. Acolhe  todas  as  pessoas  que  tem  uma 

experiência de trabalho, independentemente da sua situação migratória.

Ofertas  de  estágio   nas  seguintes  áreas:  reciclagem  e  venda  de 

equipamentos  de  informática;  transporte,  embalagem  e  remoção; 

manutenção e restauração, limpeza; jardinagem e administração.

CEBIG - CENTRE DE BILAN GENEVE

Bd du Pont-d'Arve 28

1205 Genève

Telefone : 022 807 17 00

O  CEBIG,   Centro  de  Avaliação  de  Genebra,  fornece  uma 

ferramenta  para  gestão  de  carreira  e  para facilitar  a  integração 

profissional:  avaliação  de  competências,  acompanhado  por  um 

processo de orientação profissional e formação para adultos.

A  avaliação  de  competências  está  aberta  a  todos, 

desempregados ou não, com o objetivo de encaminhar a validação da

Site: www.realise.ch

E-mail: info@realise.ch

Email: info@cebig.ch 

Site: www.cebig.ch

http://www.geneve.ch/dip/creches.htm%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b4a00000068007400740070003a002f002f007700770077002e00670065006e006500760065002e00630068002f006400690070002f0063007200650063006800650073002e00680074006d00000
http://www.prioriteenfants.ch/%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b3e00000068007400740070003a002f002f007700770077002e007000720069006f00720069007400650065006e00660061006e00740073002e00630068002f00000
http://www.croix-rouge-ge.ch/services/rouge.html%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b6200000068007400740070003a002f002f007700770077002e00630072006f00690078002d0072006f007500670065002d00670065002e00630068002f00730065007200760069006300650073002f0072006f007500670065002e00680074006d006c00000
mailto:lebiceps@bcas.ch%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b300000006d00610069006c0074006f003a006c006500620069006300650070007300400062006300610073002e0063006800000
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Atendimento a idosos: Cursos de auxiliar de saúde

Para  adquirir  conhecimento  básicos  e  ações  necessárias  para 

garantir atendimento de qualidade às pessoas idosas e / ou deficientes 

em atividades de vida  diária,  em situações de crise e períodos de fim 

da vida .

120 horas de formação teórica e prática de 120 horas também.

Saúde  Mental:  O  apoio  às  pessoas  que  morrem  e  seus 
familiares.

Alzheimer:  Acompanhamento de  parentes  de  pacientes 

com Alzheimer.

UNIVERSITE POPULAIRE DU CANTON DE GENEVE (UPCG)

Rue du Vuache 23

1201 GENEVE

Telefone: 022 339 05 00

Fax: 022 339 05 09

Horários: Terças, quintas e, sextas-feiras das 14h às 18h.

O  UPCGe  oferece  aulas  noturnas  para  adultos,  com  níveis 

diferenciados  de  francês  (alfabetização,  escrita  francês,  francês 

tradicional),  língua  estrangeira  e  cultura  geral.  As  aulas  de 

alfabetização  são  idealizadas  para  não-francófonos  com  pouca  ou 

nenhuma  escolaridade.  O  objetivo  do  UPCGe  é  oferecer  educação 

acessível a todos academica e financeiramente.

Pela  ênfase  no  ensino  do  francês,  UPCGe  também  visa 

promover a integração dos não-francófonos.

 de permanência no « Office cantonal de la polulation ». A quantia é 

calculada de acordo com os valores da ajuda fornecida aos requerentes de 

asilo.

O auxílio é concedido até a decisão final da autoridade competente 

sobre a autorização de permanência.
 Aqueles que desejam mais informações poderam se informar e agendar 
uma entrevista : No serviço de estrangeiros sem papéis 

Service étrangers sans papiers- Serviço estrangeiros 
sem papéis

Hospice Général
Rue de Lausanne 45-47A 
Case postale 2468
1211 Genève
 
INFOR JEUNES 

12 Glacis-de-Rive 
1207 Genève. 
Atendimento sem agendamento  
de terça à sexta-feira
das 12h-18h. 

Infor Jeunes oferece:

1. Um guia, « Coup de pouce pour majeur » com informações 

importantes sobre vários temas que interessam aos jovens adultos e 

contém mais de 130 endereços e sites.

2. Atendimento telefônico, com uma equipe de trabalhadores 

sociais informa os jovens adultos  e suas famílias sobre todos os tópicos 

que lhes interessam e preocupam,  sem agendamento. Confidencial e 

gratuito.

3. Um apartamento de emergência - O edifício de 

apartamentos Gabrielle Sabet é para jovens adultos que estão em 

dificuldade e necessitam de habitação.  Equipe de educadores  oferece 

ajuda e orienta na busca de  soluções para sair da situação de

Telefones: 022 420 57 20 e 
022 420 57 29
Horários  : 8h às 12h, 13h30 às 
17h30

Permanência  telefônica :7/7 
de 12h às 22h, telefone: 022 
420 55 55

Site: www.upcge.ch 

Email: info@upcge.ch

Responsable: Monsieur Joël HOSTETTLER, 
Presidente

Contact: Madame Marianne COPPEY 
LANZER, Secretária Geral
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emergência e se possível não retornar à mesma situação.

Disponível para alguns dias ou semanas, CHF 10. frs- por noite.

4. Apartamentos coletivos - Habitação familiar de três ou 

quatro quartos individuais com aluguel mensal entre

CHF 250 -.  e CHF 400 -.

Uma equipe de educadores oferece aprendizagem em gestão financeira 

e administrativa, assim como em vivência coletiva.

5.Assistência às comunidades - A Equipe de Prevenção e 

Intervenção comunitária (EPIC) é composta de consultores 

especializados em prevenção e responde aos pedidos de assistência e 

informação das comunidades (bairros, municípios, departamentos, 

associações, etc.) e trabalha em questões de inclusão e integração de 

jovens adultos. Telefone: 022 420 56 20.

Le Centre d'action sociale  des quartier ou des communes de 
domicile – Centros de ação social de bairro ou  municipio.

Réception centrale :
Cours de Rive 12 
1207 Genève

Centres d'action sociale   /  Lista dos centros e endereços :
 
Centre danimation pour retraités  (CAD) Seniors – Centro de 
animação para aposentados

22 route de la Chapelle
1212 Grand-Lancy, 
8h30 às17h30
Telefone: 022 420 42 80.

O Centro de animação para os aposentados (DAC) organiza :
Conferências, exposições e várias atividades.

Também organiza oficinas (workshops) nas seguintes áreas:

-artesanato de ontem e de hoje
-audiovisual (mostras de slides, vídeos)

Horário: Segunda à quinta-feira de 8h 
às12h30 e de 13h30 às 17h30 
sexta-feira de 8h às12h30 e de 13h30 
às17h

OFPC  

RuePrévost-Martin 6 
Case Postale 
1211 Genebra 
www.geneve.ch / caf

O  serviço  público  de  bolsas  de  estudo  e  aprendizagem  está 

agora  nas  «   Cité  des  Métiers  e  de  formação »  (6-Martin  Prevost  ,  1  º 

andar).

A administração do serviço continua na rua Pecolat, Case Postale 

2179, 1211 Genève 1.

O  PSAB  fornece  informações  sobre  modalidades  de 

financiamento  e  oferece,  dentro  dos  limites  legais,  isenções  e 

restituições de taxas, bolsas de estudo e empréstimos ou subsídio para 

aprendizagem de ofícios e, incentivo à formação em:

- Aprendizes e estudantes em oficinas de pré-aprendizagem;
- Formação de mestres para o ensino obrigatório;
- Estudantes que concluem o ensino obrigatório;
-  Estudantes  de  centros  de  formação  profissional  (nível 

secundário e superior);
-  Estudantes  da  Universidade  de  Ciências  Aplicadas  da  Suíça 

Romanda (HES-SO);
- Estudantes da Universidade de Genebra.

CROIX-ROUGE GENEVOISE - FORMATION ET SANTE

Rte des Acacias 9

1211 Genève 4

Telefone: 022 304 04 04
Fax : 022 300 31 83

Site:www.lebonsecours.ch

A  missão  da  Cruz  Vermelha  de  Genebra  é  prestar  assistência 

local a pessoas desfavorecidas.

E-mail: formation.sante@croix-rouge-ge.ch 

Site: www.croix-rouge-ge.ch

http://www.hospicegeneral.ch/no-cache/notre-institution/contacts/a-quel-centre-sadresser.html%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90bbc00000068007400740070003a002f002f007700770077002e0068006f0073007000690063006500670065006e006500720061006c002e00630068002f006e006f002d00630061006300680065002f006e006f007400720065002d0069006e0073007400690074007500740069006f006e002f0063006f006e00740061006300740073002f0061002d007100750065006c002d00630065006e007400720065002d007300610064007200650073007300650072002e00680074006d006c00000
http://www.hospicegeneral.ch/no-cache/notre-institution/contacts/a-quel-centre-sadresser.html%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90bbc00000068007400740070003a002f002f007700770077002e0068006f0073007000690063006500670065006e006500720061006c002e00630068002f006e006f002d00630061006300680065002f006e006f007400720065002d0069006e0073007400690074007500740069006f006e002f0063006f006e00740061006300740073002f0061002d007100750065006c002d00630065006e007400720065002d007300610064007200650073007300650072002e00680074006d006c00000
http://www.hospicegeneral.ch/prestations/seniors/animation/centre-danimation-cad.html%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90bac00000068007400740070003a002f002f007700770077002e0068006f0073007000690063006500670065006e006500720061006c002e00630068002f00700072006500730074006100740069006f006e0073002f00730065006e0069006f00720073002f0061006e0069006d006100740069006f006e002f00630065006e007400720065002d00640061006e0069006d006100740069006f006e002d006300610064002e00680074006d006c00000


13133232

-Alimentação ( cozinha, cozinha para diabéticos)

-pinturas sobre tela

-danças folclóricas

-jardinagem orgânica.

O CAD também apóia as atividades de clubes de idosos nos 
municípios.
Horário: 08h30 às 17:30.
Reservas e utilização de sala
Telefone: 022 420 42 80.

CHEQUE SERVICE - Emplois domestiques de proximité

Trabalho doméstico

Case postale 361

1213 PETIT-LANCY

Horários: Segunda e quinta-feira de 14:00 às 17:00h, sexta-feira 

de 09:00 às 12:00h.

O Cheque serviço é um benefício para os empregadores 

privados, que empregam pessoas em atividades como atendimento 

domiciliar, trabalho doméstico, jardinagem e outros serviços pessoais. 

Sua gestão é agora feita  pela Empresa Privada PRO Social. O Cheque 

serviço fornece aconselhamento para os empregadores privados sobre 

relações de trabalho e de seguridade social para os seus 

empregados,facilita o pagamento do seguro de seus empregados e 

seguridade social obrigatória.

Os Empregadores cadastrados continuam a pagar a seu 

empregado diretamente. Eles declaram os salários pagos para o Cheque 

serviço, que calcula os encargos sociais, cobram do empregador e 

pagam. Os centros de ação social do cantão de Genebra (CAS) e dos 

municípios informam e entregam os documentos necessários para o 

preenchimento da ficha de inscrição, que também está disponível nos 

sites - www.chequeservice.ch e www.geneve.ch.
 

Email:information@chequeservice.ch 

Telefone: 022 301 73 16

Fax: 022 544 67 59

Centre OFPC d’ Onex 

Rue des Evaux 2

1213 Onex

Telefone: 022 388 46 81 

Fax 022 388 46 80

Cap égalité Centre d' Onex 

Rue des Evaux 2 

1213 Onex

Telefone: 022 388 46 81 

Fax 022 388 46 80

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE

Rue Pécolat 1 - 1203 Genève

1211 Genève 1

Telefone :   022 388 73 50

Fax : 022 388 73 99

Cheque anual de formação

Cheque  anual  de  formação  (CAF):  permite  que  os  adultos que 

preenchem  determinados  critérios  (por exemplo, pagamento de 

imposto há mais de um ano) recebam  um cheque de  750 Fr - por ano 

civil, para  financiamento,  no  todo  ou  em parte,  de cursos  de  duração 

mínima de 40 horas. 

O cheque pode ser solicitado por 3 anos consecutivos. 

Informações  e  inscrições:  www.geneve.ch/CIF  ou  OFPC  Plainpalais 

principal centro ou centros OFPC Meyrin, Onex e Trois-Chêne.

Horário: Segunda à -sexta-feira de 10:00 às 17:00 h.

Conseil en formation continue 

Centre principal de Plainpalais

rue Prévost-Martin 6

1205 Genève

Telefone: 022 388 44 00 

Fax : 022 388 44 70

Projet-Apprenti-e-s 

Centre principal de Plainpalais
rue Prévost-Martin 6 

1205 Genève

Telefone: 022 388 45 21

http://www.chequeservice.ch/
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SERVICE DE LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE (OCIRT)

Serviço da mão de obra estrangeira

Rue des Noirettes 35

1227 CAROUGE

Análise e exame dos pedidos de autorizações de trabalho 

apresentados por cidadãos estrangeiros de países não membros da 

Comunidade Europeia.

Horàrios: 8h às12h e de 13h30 às 16h30

e-mail : reception.ocirt@etat.ge.ch

Telefone: 022 388 74 00

Fax: 022 388 74 11

www.ge.ch/ocirt/moe/welcome.asp

BUREAU DE L'INTEGRATION DES ETRANGERS (BIE)
Bureau de Integração dos estrangeiros

Telefone:022 546 74 99
Fax:022 546 74 90
Rue Pierre Fatio 15
1204 Genève

O BIE é um serviço de apoio e aconselhamento à 

implementação de projetos de associações. É um centro especializado 

Cantonal reconhecido no nível federal. Orienta  as pessoas sobre 

questões de diversidade, promove o intercâmbio entre os setores 

público e privado e asseguram um acesso não discriminatório de 

estrangeiros aos serviços públicos.

CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRÉS (CCSI)

Route des Acacias 25
1227 Acacias
Telefone:022 304 48 60
Fax:022 304 48 68

Formação,  Integração  profissional,  treinamento,  cursos  de 

Educação Contínua (OFPC)

OFFICE  POUR  L'  ORIENTATION,  LA  FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET CONTINUE – 

Centre principal de Plainpalais

Serviço de orientação, formação profissional e contínua

Rue Prévost-Martin 6

Case postale 192

1205 GENEVE

Telefone: 022 388 44 00

Fax: 022 388 44 70

O OFPC oferece aos jovens e adultos informações, conselhos e 

apoio  para  identificar  ou  escolher  uma opção de educação,  formação, 

ocupação (de aprendizagem), educação de adultos, educação contínua 

e financimento da formação. « La cité des métiers » instalada na OFPC 

oferece vários  documentos,  vídeos,  CD-Rom,  visitas  e  estágios, 

entrevistas  pessoais  com  psicólogos, conselheiros e orientadores 

especializados.

Horário : OFPC: das 8h30 às 17h, 

Cité des métiers: das 10h às 17h (gratuito e sem agendamento)

Centre principal de Plainpalais 

Rue Prévost-Martin 6 

1205 Genève

Telefone: 022 388 44 00 

Fax 022 388 44 70

3131

Horários: Segunda-feira de 13h30 às 17h30; 
terça à quinta-feira de 8h30 às 11h30 e de 
13h30 às 17h30; sexta-feira de  8h30 às 
11h30

Site: www.ge.ch/ofpc

E-mail: ofpc@etat.ge.ch

Centre OFPC de Meyrin 

Rue de la Prulay 2bis 

1217 Meyrin 

Telefone: 022 388 47 01 

Fax: 022 388 47 00 

mailto:reception.ocirt@etat.ge.ch%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b440000006d00610069006c0074006f003a0072006500630065007000740069006f006e002e006f006300690072007400400065007400610074002e00670065002e0063006800000
http://www.ge.ch/ocirt/moe/welcome.asp%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b4e00000068007400740070003a002f002f007700770077002e00670065002e00630068002f006f0063006900720074002f006d006f0065002f00770065006c0063006f006d0065002e00610073007000000
http://www.hospicegeneral.ch/prestations/publications/publications-en-ligne/adresses-sociales-la-cle/step/2579.html?useCacheHash=1%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0601000068007400740070003a002f002f007700770077002e0068006f0073007000690063006500670065006e006500720061006c002e00630068002f00700072006500730074006100740069006f006e0073002f007000750062006c00690063006100740069006f006e0073002f007000750062006c00690063006100740069006f006e0073002d0065006e002d006c00690067006e0065002f00610064007200650073007300650073002d0073006f006300690061006c00650073002d006c0061002d0063006c0065002f0073007400650070002f0032003500370039002e00680074006d006c003f007500730065004300610063006800650048006100730068003d003100000
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Objetivos do CCSI: aconselhar, apoiar e ajudar os esforços dos 

migrantes e de suas famílias; favorecer o diálogo entre as associações 

de suíços e estrangeiros, bem como estimular a compreensão entre 

pessoas de diferentes origens, afim de promover o desenvolvimento de 

uma sociedade diversificada e democrática. O CCSI oferece 4 tipos de 

assistência:

Atendimento sobre  "autorização de residência" : orientação, 

aconselhamento, apoio administrativo relacionados com a chegada na 

Suíça, casamento e autorização de residência;

Atendimento sobre "Seguridade Social": orientação, 

aconselhamento e apoio administrativo nos procedimentos 

relacionados à seguridade social, em caso de incapacidade devido a 

doença ou acidente.

Atendimento sobre  "Escola e Social": orientação, 

aconselhamento e assistência às famílias de crianças sem uma 

autorização de residência que freqüentam o jardim de infância 

(matrícula escolar, pedidos de subvenção, os pedidos de apoio para 

atividades extracurriculares e refeições escolares) 

Atendimento sobre  'Infância, Saúde e outros gêneros ": 

orientação, aconselhamento e assistência administrativa aos pais com 

crianças no pré-escolar sem documentos e afiliação das crianças ao 

seguro de saúde, apoio para resolver a custódia ou a guarda da criança, 

 informação sobre saúde,violência doméstica, etc.). Edita um boletim 

bimestral para os seus membros.

FONDATION SUISSE DU SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL(SSISS)
Fundação Suíça do serviço social internacional
 
Rue Alfred-Vincent 10 
1201 Genève

CARREFOUR PRISON

Apoio a pessoas que estiveram em prisão

Rue de la Madeleine 10

1204 GENEVE

Telefones: 022 310 55 51 e 0800 233 233

Fax: 022 311 88 87

Site : www.carrefour-prison.ch

Email: info@carrefour-prison.ch

Prison  Carrefour  é  uma  associação  independente que  oferece, 

de forma confidencial,  aconselhamento  psicológico  e  apoio  para 

reinserção  social  aos  familiares  de  detentos  e  pessoas  que  saem  da 

prisão.  Ligação gratuita  0800 233 233  das 11h às 15h de segunda a 

quinta-feira.

ASSOCIATION OK-FORET

Pré-de-la-Fontaine 13
1217 Meyrin

Tel:. 022 785 51 91
Celular:079 679 44 35
Fax: 022 785 51 91

Serviço  de  reabilitação  para  as  pessoas  na  prisão  ou que 

tenham saido  da  prisão.  Manutenção  de  espaços  abertos,  trabalho 

como paisagistas. Trabalha para o Departamento de Escolas, Serviço 

Florestal,  com animais  selvagens,  e  proteção  da  natureza,  para 

clientes  privados,  bem  como  organizações  internacionais  (OMS, 

OIT).

Telefone:022 731 67 00
Fax: 022 731 67 65

E-mail: okforet@gmail.com
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Tem assistentes sociais e advogados que lidam com problemas 

sociais e jurídicos transnacionais, resultantes da migração.

Suas áreas de atuação são:

- Providências no exterior para obter informações ou relatórios 

ligados aos problemas sociais e familiares;

- Sócio-jurídicos : consultas relacionadas com questões 

familiares transnacionais (rapto internacional de menores, adoção, 

direitos dos pais, apoio à criança);

- Consultas para casais binacionais :  fornece informações sobre 

assuntos  administrativos, legais, culturais e religiosos;

- Consultas jurídicas para estrangeiros que desejam obter 

informações ou acompanhar as autorizações de residência legal, de 

asilo, de reagrupamento familiar, apátridas, naturalização.

As consultas para casais binacionais

Oferece consultas, com hora marcada, para casais binacionais e 

fornece informações sobre questões administrativas, jurídicas, culturais 

e religiosas: - para os cidadãos suíços/estrangeiros que pretendem se 

casar com uma pessoa de nacionalidade diferente; - para casais 

binacionais que consideram separar-se.

ASSOCIATION THAIS 

Habitação para adultos com problemas psico-sociais

Route de Pré-Lauret 5

1233 BERNEX

Telefone: 022 850 91 50

Fax: 022 850 91 58

Criação de um espaço para moradia (casas, apartamentos e 
gestão sócio-educativa) para adultos com problemas psico-sociais. 

-  Atendimento  telefônico:  Segunda,quinta, e  sexta-feira das 

14:00 às 17:00.

- Atendimento sem agendamento: Terça-feira de 16:00 às 17:00 

(centro de consultas e aconselhamento)

- Sessões de Informações coletivas : quinta-feira às 9:00 (centro 

de consultas)

 

Presta  assistência  social  e  psicológica  às  mulheres  vítimas  de 

violência doméstica e seus filhos:

- Escuta, consultoria, informação jurídica e social, orientação,

- Apoio indivídual e psicossocial  a curto, médio ou longo prazo,

- As atividades em grupo incluem:

- Apoio para a relação mãe-filho,

- Alojamento,

Serviços  gratuitos,  exceto  alojamento, cujo preço é calculado 

com base no salário do beneficiário.

OSEO GENEVE - Bourse à l'emploi

Bolsa de empregos

Rue Louis-Favre 12

1201 GENEVE

Site Internet: www.oseo-ge.ch

Email: bourse.emploi@oseo-ge.ch

Telefone: 022 748 70 70

Fax: 022 748 70 71

É uma agência de empregos temporários, sem fins lucrativos, 

administrada por profissionais do mercado de trabalho, que propõe às 

empresas e a pessoas físicas, empregados competentes e motivados 

em condições muito favoráveis.

Horários : de 9h às13h  e de 14h às 
17h30
Site Internet: www.associationthais.org

Email: info@associationthais.org

http://www.associationthais.org/%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b4200000068007400740070003a002f002f007700770077002e006100730073006f00630069006100740069006f006e00740068006100690073002e006f00720067002f00000
mailto:info@associationthais.org%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b420000006d00610069006c0074006f003a0069006e0066006f0040006100730073006f00630069006100740069006f006e00740068006100690073002e006f0072006700000
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CENTRE DE CONSULTATION POUR VICTIMES D'INFRACTIONS LAVI

Boulevard de Saint-Georges 72
1205 Genève

Atendimento: De segunda à sexta-feira de 8h30 às1 2h30 e de 

13h30 às l7h.

A missão do Centro de Genebra é oferecer às vítimas de abuso e / 

ou suas famílias ajuda social, material, psicológica e jurídica; é uma 

plataforma de informação e orientação às vítimas, aos seus familiares e 

pessoas envolvidas, acompanhando e apoiando a vítima durante todo o 

processo penal. O centro está aberto a qualquer pessoa que tenha sofrido 

abuso ou um um ataque direto à sua pessoa e integridade corporal, sexual 

ou psicológico.

Abusos que são levados em consideração pela LAVI: 

Lesão, assalto, roubo, estupro ou tentativa de estupro, assédio 

sexual, abuso sexual, incesto, ameaças, seqüestros, tráfico de seres 

humanos.

ASSOCIATION VIRES - Structure d'hébergement de crise pour 
hommes auteurs de violences domestiques

Alojamento de emergência específico para homens autores de 

violências conjugais e familiares, mediante avaliação  prévia da situação, 

podendo fornecer alojamento temporário e emergencial.

Avenue Ernest-Pictet 10

1203 GENEVE

Telefone: 022 328 44 33

Celular: 078 765 30 14

Fax: 022 940 02 08

Telefone: 022 320 01 02
Fax:022 320 02048

Email: vires@bluewin.ch
Site : www.vires.ch
Através de contato telefônico – 
Estadias de 1 semana a 1 mês, no 
máximo

Aberto todos os dias da semana.

LESTIME

Rue de l'Industrie 5

1201 Genève

Telefone : 022 797 27 14

Fax : 022 797 27 18

Atendimento de terça à quinta-feira das 14:00 às17:00 h 
e sexta-feira das 15:00 às 18:00h.

Centro  de  Documentação:  sextas-feiras  das  18:00   às 
20:00 h.

Presta serviços à comunidade lésbica de Genebra.

Oferece às mulheres uma estrutura de acolhimento, escuta, 

informação, entretenimento e solidariedade.
A  permanência  é  aberta  de  terça  à  quinta-feira  das 14:00 às 

17:00 e sexta-feira das 15:00 às 18:00h.
Permanência juridíca (por agendamento) ocupa-se de questões 

sobre homossexualidade.
O Centro de Documentação está aberto todas as sextas 18:00 

às 20:00h.

A  associação  publica  um  calendário  mensal  com  todas  as 

atividades que executa.

SOLIDARITE FEMMES

Rue de Montchoisy 46

1207 Genève

Telefone: 022 797 10 10

Fax : 022 718 78 30

E-mail: info@lestime.ch
Internet: www.lestime.ch

Consultas por agendamento.

E-mail: info@solidaritefemmes-ge.org 

Internet: www.solidaritefemmes-ge.org

mailto:vires@bluewin.ch%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b300000006d00610069006c0074006f003a0076006900720065007300400062006c0075006500770069006e002e0063006800000
http://www.vires.ch/%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b2a00000068007400740070003a002f002f007700770077002e00760069007200650073002e00630068002f00000
http://www.lestime.ch/
http://www.solidaritefemmes-ge.org/
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CENTRE CAMARADA

Ch. de Villars 19

1203 Genève

Telefone : 022 344 03 39

Fax : 022 344 00 84

Aberto às segundas, terças, quintas e sextas-feiras  de  8h30  às 

12h00 e de 13h30 às 17h00, quartas-feiras de 8h30 às 12h00.

Centro  de  formação,   de  encontros  e  contatos interculturais  para 

as  mulheres  com  filhos  pequenos.  Destina-se  a  mulheres  migrantes. 

Cursos  de  francês  e  de  alfabetização  e  diversas  atividades ;   costura, 

natação,  computador,  etc.  Intercâmbio  de  serviços:  reparos  de  costura, 

serão  executado por  um preço baixo.  Primeira  terça-feira  do  mês,  aberto 

ao público em geral.

LE DEUXIEME OBSERVATOIRE

Rue de la Tannerie 2bis

1227 Carouge

Telefone : 022 301 37 95
Fax : 022 301 37 886

Instituto de Investigação e Formação sobre relações de gênero. 

Centro de referência em assédio moral no trabalho.

O "deuxiéme observatoire"  tem como objetivo mostrar visíveis 

a  opressão  das  mulheres.  Para  isso,  oferece  ferramentas,  como 

pesquisa,  treinamento,  formação  e  aconselhamento  a  organizações  e 

empresas que desejam promover a igualdade no trabalho.

É constituído por uma equipe científica multidisciplinar.

COMMUNAUTE D' EMMAUS

Route de Drize 5

Case postale 1369

1227 CAROUGE

Integração profissional e social

Acolhe as pessoas solitárias e sem família. Oferece várias 
atividades: recuperação de objetos, venda de móveis, antiguidades, etc.

Habitação para mulheres - EMMAÜS

Habitação para as mulheres, com ou sem filhos, em situações de 
precariedade e exclusão.

Rue Ancienne 67

1227 Carouge

C.T.A.S ASSOCIATION-CENTRE DE CONSULTATION POUR LES 
VICTIMES D'ABUS SEXUEL
Centro para vítimas de abusos sexuais 

Boulevard Saint-Georges 36   
1205 Genève

Associação dá assistência a pessoas vítimas de abuso sexual na 

infância e adolescência. Assistência especializada às vítimas e suas 

famílias. O centro oferece apoio individual e/ou grupos terapêuticos. Ele é 

projetado para crianças, adolescentes, adultos, mulheres e homens. A 

contribuição financeira é calculada com base nos recursos de cada 

participante.

SOS-ENFANTS GENEVE  
SOS-Criança Genève
Case Postale 3125  
1211 Genève
Telefone : 022 312 11 12

Site: www.emmaus-ge.ch

E-mail: haltefemme@emmaus-ge.ch

Telefone: 022 800 08 50 (consultas 
agendadas)
Fax: 022 800 08 51

Telefone : 147
Atendimento todos os dias 
24hs/24. Escuta anônima e 
confidencial 
Consultas individuais e encontros 
com famílias.

Email: info@2e-observatoire.com 
Site: www.2e-observatoire.com

E-mail: centre@camarada.ch 

Internet: www.camarada.ch

http://www.hospicegeneral.ch/prestations/publications/publications-en-ligne/adresses-sociales-la-cle/step/197.html?useCacheHash=1%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0401000068007400740070003a002f002f007700770077002e0068006f0073007000690063006500670065006e006500720061006c002e00630068002f00700072006500730074006100740069006f006e0073002f007000750062006c00690063006100740069006f006e0073002f007000750062006c00690063006100740069006f006e0073002d0065006e002d006c00690067006e0065002f00610064007200650073007300650073002d0073006f006300690061006c00650073002d006c0061002d0063006c0065002f0073007400650070002f003100390037002e00680074006d006c003f007500730065004300610063006800650048006100730068003d003100000
http://www.emmaus-ge.ch/%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b3200000068007400740070003a002f002f007700770077002e0065006d006d006100750073002d00670065002e00630068002f00000
mailto:haltefemme@emmaus-ge.ch%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b3e0000006d00610069006c0074006f003a00680061006c0074006500660065006d006d006500400065006d006d006100750073002d00670065002e0063006800000
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O site www.caritas-detteconseil.ch  oferece conselhos preciosos 

para  ajudar o indivíduo a se  livrar  das  dívidas.   SOS  info   oferece 

informações  pelo   telefone  e aconselhamento  para  se  livrar  das 

dívidas: 0800 708 708

Horário  do atendimento  :  segunda-feira de  09:00 às  12:30,  terça e 

quinta-feira de 13h às 16h30.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Rue du Village-Suisse 14

Case postale 171

1211 GENEVE 8

Site: www.csp.ch

Serviço social

O  CSP  oferece serviços,  geralmente  gratuitos,  para  todos  os 

necessitados,  independentemente  da  origem  ou  religião. 

Aconselhamento  e  apoio  nas áreas  de  habitação  familiar,  de  situação 

econômica (gestão do orçamento,  redução da dívida);  assistência nos 

procedimentos junto às  representações  do  Governo  (Office  Cantonale 

de la   population,  imposto  cantonal)  e  do seguro social  (desemprego, 

AI, NAC).

CROIX-ROUGE  GENEVOISE  -  SERVICE  DE  GARDE  D'ENFANTS  A 

DOMICILE LE CHAPERON ROUGE

Rte des Acacias 9

1211 Genève 4

Telefone : 022 304 04 82

Serviço  de  assistência  a  crianças, atendimento  a  chamadas  de 

emergência, acompanhamento temporário ou fixo seis dias por semana.

Horários: Permanência telefônica: de 9h às18h; quarta e quinta-feira 

de 9h às16h.

Oferece apoio para resolução de diversos problemas que as 

crianças e os jovens enfrentam; encaminha as crianças  e jovens 

para os serviços de consultoria competentes; presta informações 

sobre os procedimentos a seguir; oferece aconselhamento 

psicológico e educativo: garante a confidencialidade ;  um site  

interativo para os jovens com respostas rápidas para as  perguntas 

de forma anônima e confidencial.

VIOL-SECOURS

Place des Charmilles 3

1203 GENEVE

Atendimento a mulheres agredidas sexualmente : 

Apoio direto: apoio para as mulheres a partir de 16 anos que 

tenham sido abusadas sexualmente num passado recente ou 

distante (estupro, assédio sexual no trabalho ou na vida privada,  

abuso sexual infantil, abuso sexual por terapeutas ou outros 

profissionais). Entrevistas individuais, grupos de discussão, apoio 

durante o processo judicial.

Prevenção: Cursos de auto-defesa para mulheres, adolescentes e 

jovens  disponíveis para o público em geral.

ASSOCIATION D'AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES (APAF)
PERSONNES AGEES EN EMS ET DE LEURS FAMILLES

Associação de acompanhamento de pessoas idosas em 
clínicas e casas de saúde de idosos e de suas famílias

Telefone: 022 345 20 20

Fax: 022 345 29 29

Email: info@viol-secours.ch

E-mail: chaperon.rouge@croix-rouge-ge.ch 

Site: croix-rouge-ge.ch

http://www.csp.ch/
mailto:info@viol-secours.ch%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b380000006d00610069006c0074006f003a0069006e0066006f004000760069006f006c002d007300650063006f007500720073002e0063006800000
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Rue des Gares 12

Case postale 2087

1211 GENEVE 2

Horários: Terça-feira, quinta-feira -  14h às 17h ou com 
agendamento. Atendimento telefônico : Segunda à sexta-feira de  
8:30 às12:00

Missão: proteger a dignidade humana dos idosos nas 

instituições. AAPAF  oferece um local para ouvir os residentes de 

casas de idosos e suas famílias. APAF é  uma rede privilegiada de 

profissionais médicos e assistentes sociais.

ACCUEIL DE NUIT - Armée du Salut
Alojamento para a noite – Exercíto da Salvação

Chemin Galiffe 4
1201 GENEVE

Pernoite para os homens, mulheres ou famílias sem-teto, de duração

limitada, com  refeição noturna e café da manhã.

Horário: 7:30 h às 08:30
Distribuição de almoço :  de novembro até a Páscoa.
Horário: 12h às13h30

ACCUEIL  D'URGENCE D'HIVER (VILLE DE GENEVE) - SSVG
Alojamento de urgência no Inverno 

Rue Dizerens 25

1211 Genève 4

O SSVD oferece um abrigo de meados de novembro a março, 

para permitir que os sem-teto possam encontrar um abrigo para anoite. 

Durante o mesmo período, os educadores SSVG andam pelas ruas para 

identificar essas pessoas, incentivando-os para não ficar na rua e 

acompanhá-los até um abrigo.

Email: info@apaf.ch

Site : www.apaf.ch

Telefone: 022 310 82 82

Fax: 022 310 82 79

Telefone: 022 338 23 90
Email: accueil@swi.salvationarmy.org

E-mail: social@ville-ge.ch

L' EPICERIE CARITAS - Mercearia CARITAS

Site: www.caritas-ge.ch

E-mail: info@caritas-ge.ch

Rive droite

Avenue De-Luserna 13

1203 GENEVE

Telefone: 022 344 10 55

Fax: 022 708 04 45

Fornece  alimentos  básicos  gratuitos  ou  com  desconto  aos 

indivíduos  e  famílias  em  dificuldade  por meio de  um  vale  emitido 

por um serviço social.

POLE DESENDETTEMENT - Caritas Genève
 
Polo de ajuda para  gerenciar as dívidas.

Rue de Carouge 51 - 53

Case postale 75

1211 GENEVE 4

Telefone: 022 708 04 44

Fax: 022 708 04 44

Auxilia  as  pessoas  com  dívidas  ou  com  necessidade  de 

ajuda  para  gerenciar  seus  orçamentos.  Propõe-se a  estabelecer 

um orçamento e / ou um plano de consolidação da dívida.

Rive gauche

Rue Jean-Violette 8

1205 GENEVE

 

Telefone: 022 320 16 60

Fax: 022 708 04 45

Site: www.caritas-ge.ch

Email: info@caritas-ge.ch

mailto:info@apaf.ch%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b280000006d00610069006c0074006f003a0069006e0066006f00400061007000610066002e0063006800000
http://www.apaf.ch/%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b2800000068007400740070003a002f002f007700770077002e0061007000610066002e00630068002f00000
mailto:accueil@swi.salvationarmy.org%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b4a0000006d00610069006c0074006f003a006100630063007500650069006c0040007300770069002e00730061006c0076006100740069006f006e00610072006d0079002e006f0072006700000
http://www.caritas-ge.ch/
mailto:info@caritas-ge.ch
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Aide financière pour les restaurants scolaires
Ajuda financeira para os restaurantes escolares 

Assistência financeira para pagamento do restaurante escolar, o 

pedido é examinado por assistentes sociais que trabalham no Centro de 

Ação Social do Hospice Général, na cidade de Genebra, e também no 

Centre de contact Suisses-Immigrés (CCSI) ou em qualquer outra 

associação parceira do CCSI.

Telefone: 022 418 47 00

Fax: 022 418 47 01

Unité logement temporaire

Unidade de alojamento temporário 

Coloca à disposição alojamento comunitário  temporário para as 

pessoas em situação precária que não são acompanhadas por uma 

instituição social. O ULT proporciona acompanhamento e apoio social por 

um período de seis meses.

Rue Hugo-de-Senger 2

1205 GENEVE

Atendimento: Quarta-feira de 9h30 às 12h.

FOYER INTERNATIONAL DE JEUNES FILLES
Foyer Internacional de meninas e mulheres

Rua Plantamour 29
CH-1201 Genève
Telefone: 022 731 55 60

FONDATION AU COEUR DES GROTTES

Rue de l' Industrie 14

1201 GENEVE

www.ville-geneve.ch/themes/social

E-mail: social@ville-ge.ch

Telefone: 022 418 98 60

Fax: 022 418 98 61

Reservado para as mulheres ou meninas 
(18-30 anos)
Preço: CHF 40 -. por dia por quarto 
individual, apenas no verão
De CHF  600 -. a CHF 700 - por  
quitinete/estúdio.

Telefone: 022 338 24 80

Fax: 022 338 24 81

Site : www.coeur.ch

E-mail: info@coeur.ch

Informações e envio de correspondência: « Carrefour rue »

Atendimento:: Segunda à sexta-feira de 13h às 19h.
Site: www.carrefour-rue.ch
Email: carrefour-rue@carrefour-rue.ch

ASSOCIATION BATEAU DE GENÈVE/Association Barco de Genève

Rue du Simplon 5-7 

1207 Genève

Serviços

Segunda  à  Sexta-feira de  7:30  às  09:30,  o  barco  de  Genebra 
acolhe entre 80 e 200 pessoas no café da manhã.

No inverno: a maioria das pessoas passa a noite em abrigos de 
urgência,  que fecham suas portas às 7:00 todas as manhãs.

No  verão:  muitas  pessoas  passam  a  noite  nas ruas  ou  em 

abrigos.  O  café  da  manhã,   também  se  destina  a  encontros  e 

discussões  sobre  a  organização  do  dia  a  bordo  do  barco,  e há  visita 

semanal de uma enfermeira. 

ASSOCIATION PARTAGE - PARTENARIAT ALIMENTAIRE GENEVOIS

Avenue Cardinal-Mermillod 13

1227 CAROUGE

Telefone: 022 301 11 78

Fax: 022 300 60 58

Central  de  alimentos  que  coleta  alimentos  excedentes  e 

produtos de higiene para redistribuição às associações e organizações 

e que fornece refeições e alimentos, apoiando os menos favorecidos de 

Genebra.

Telefone: 022 786 43 45
Fax: 022 786 43 40

Site : www.partage.ch

Email: centrale@partage.ch

http://www.ville-geneve.ch/themes/social%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b5200000068007400740070003a002f002f007700770077002e00760069006c006c0065002d00670065006e006500760065002e00630068002f007400680065006d00650073002f0073006f006300690061006c00000
mailto:social@ville-ge.ch%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b340000006d00610069006c0074006f003a0073006f006300690061006c004000760069006c006c0065002d00670065002e0063006800000
http://www.coeur.ch/%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b2a00000068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006500750072002e00630068002f00000
mailto:info@coeur.ch%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b2a0000006d00610069006c0074006f003a0069006e0066006f00400063006f006500750072002e0063006800000
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O abrigo é aberto a qualquer mulher - vítima de violência 

doméstica, tráfico de seres humanos, sozinha ou com seus filhos - 

enfrentando uma situação precária, alteração ou mudança profissional, 

disposta a compartilhar uma atmosfera familiar. O estilo de vida da 

casa não permite a admissão de pessoas que tenham significativas 

dificuldades psicológicas, comportamentais ou dependências e vícios.

FONDATION FOYER-HANDICAP – MOBILITE POUR TOUS 

Transporte – acompanhamento de pessoas com 
deficiência física

Horário: Segunda à sexta-feira de 8h às 13h e de 14h às 17h (reserva 

com 24 horas de antecedência e na segunda-feira anterior ao sábado)
Ch. du Pont-du-Centenaire 116

1228 PLAN-LES-OUATES

Telefone: 022 328 11 11

Fax: 022 328 11 11

Este serviço funciona em parceria com o Transportes Públicos 

de Genebra (TPG) e organiza apoio às pessoas com mobilidade 

reduzida que não podem acessar, de forma independente, a rede de 

transportes. Principalmente para pessoas sem visão, desorientadas ou 

com dificuldades de se locomover. As solicitações de acompanhantes 

podem ser apresentadas de segunda a sexta 08h00 - 18:30, exceto 

feriados e deve ser reservado com antecedência.
O serviço é gratuito, exceto o custo do bilhete de transporte.

CARITAS-HANDICAP
Para deficientes mentais

Rue de Carouge 53

1211 GENEVE 4

 www.foyer-handicap.ch

mobilitepourtous@bluewin.ch

Organiza diversas atividades recreativas para adultos com 

deficiência de aprendizagem: internet, noites temáticas, excursões, 

passeios em feriados. Integra crianças e jovens  em acampamentos 

organizados pela Juventude Caritas.

ASSOCIATION ANYATAS
Para deficientes Mentais

Rue des Lattes 3

Case postale 2010

1211 GENEVE 2

Oferece  atividades  recreativas  para  deficientes  mentais. 

Organização  e  acompanhamento  por  profissionais; atividades  de 

supervisão  social  (finais  de  semana  e  feriados)  por  estudantes  de 

ciências da educação, psicologia, escola de enfermagem ou outros.

POINT D'EAU - Rive droite

Rue Chandieu 4

Case postale 3090

1211 GENEVE 3

Hygiène et prévention de la santé

Área da saúde e higiene grátis para todos, indigente, sem-teto ou que 

vivem  em  habitações  sem  conforto.  Acolhimento  personalizado. 

Chuveiros,  pias,  vasos  sanitários,  (toalhas,  sabonete,  shampoo 

disponíveis). 

Para-médico, oftalmologista, dentista e pedicures; 

Lavanderia:  máquina  de  lavar  e  secar  roupa  (sabão  em  pó 

fornecido).

Telefone: 022 708 04 35
Fax: 022 708 04 45
Site: www.caritas-handicap.ch
E-mail: caritas-handicap@caritas-ge.ch

Telefone.: 022 785 28 33

Fax: 022 785 28 44

Site: www.anyatas.ch

Email: info@anyatas.ch

Telefones: 022 734 22 40 e 022 310 22 75

http://www.foyer-handicap.ch/%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b3c00000068007400740070003a002f002f007700770077002e0066006f007900650072002d00680061006e00640069006300610070002e00630068002f00000
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