
PROJUVENTUTE.CH

Психосоціальне 
консультування дітей, 
молоді та опікунів 
українською та 
російською мовами  

СПІЛКУЙТЕСЯ З НАШИМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ З ПОНЕДІЛКА ПО П’ЯТНИЦЮ З 14:00 ДО 22:00. WHATSAPP / TELEGRAM
WHATSAPP / TELEGRAM

CHATTEN 

SIE MIT UNSEREN 

BERATERINNEN VON 

MONTAG BIS FREITAG 

VON 14.00 

BIS 22.00 UHR

TELEGRAM

Що таке консультативна служба для українців, 
які шукають захисту?
Ми хочемо бути корисними для всіх дітей, молоді та 
сімей у Швейцарії, включаючи тих, хто знайшов притулок 
в  нашій країні. Наша консультація не може замінити 
довготривалу терапію.. Але ми поруч, якщо вам потрібна 
людина, якій ви можете довіритися. Ми покажемо вам 
подальші можливі кроки.
Ви можете використовувати WhatsApp або Telegram для 
обміну досвідом, почуттями, переживаннями та страхами 
з кваліфікованими консультантами українською чи 
російською мовами.

Професійна консультація
Наші фахівці мають всебічну психологічну освіту. Усі 
мають досвід роботи з дітьми, молоддю чи сім’ями.
Консультація конфіденційна. Інформація не записується. 
Крім консультантів, ніхто не дізнається, що ви звернулися 
до нас. Зверніть увагу, що з вашим запитом на контакт ви 
приймаєте наші умови використання.

Про нас PRO JUVENTUTE
Понад 20 років Pro Juventute керує національною 
телефонною службою допомоги дітям у Швейцарії 147.
ch, яка надає поради та допомогу для дітей та молоді. 
Протягом 10 років ми надаємо поради батькам як 
доповнення.

Was ist das Beratungsangebot für ukrainische 
Schutzsuchende? 

Wir möchten für alle Kinder, Jugendlichen und Familien in 
der Schweiz da sein, auch für jene, welche in unserem 
Land Zufl ucht gefunden haben. Unser Beratungsdienst 
kann keine Langzeittherapie ersetzen. Doch sind wir für 
Sie da, wenn Sie jemanden brauchen, dem sie sich 
anvertrauen können und zeigen Ihnen weitere mögliche 
Schritte auf.  

Über WhatsApp oder Telegram können Sie sich auf Ukrai-
nisch oder Russisch mit qualifi zierten Beraterinnen über Ihre 
Erfahrungen, Gefühle, Sorgen und Ängste austauschen.  

Professionelle Beratung 

Unsere Beraterinnen verfügen über eine anerkannte 
psychologische Ausbildung. Alle bringen Erfahrung in 
der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen oder Familien mit.  
Die Beratung ist vertraulich. Es werden keine Informationen 
aufgezeichnet. Ausser den Beraterinnen erfährt niemand, 
dass Sie sich an uns gewandt haben.

Wer ist Pro Juventute? 

Seit über 20 Jahren führt Pro Juventute mit 147.ch, 
der Beratung & Hilfe für Kinder und Jugendliche, die 
nationale Child Helpline. 

WHATSAPP

Psychosoziale Beratung 
für Kinder, Jugendliche 
und deren Bezugs-
personen auf Ukrainisch 
und Russisch

пілкуйтеся з нашими кваліфікованими 
консультантами  уWhatsApp або Telegram. 
Пропозиція безкоштовна та конфіденційна.

Chatten Sie mit unseren qualifi zierten 
Beraterinnen über WhatsApp und Telegram.   
Das Angebot ist kostenlos und vertraulich.


