Centro de Contacto Suiços-Imigrantes
O Centro de Contacto Suiços-Imigrantes (CCSI-Genebra) trabalha em defesa dos direitos das pessoas
migrantes. Ele defende uma sociedade que trata sobre pé de igualdade todas as pessoas que a
compõem e que a fazem viver, independentemente da sua nacionalidade de origem.
O CCSI oferece um acompanhamento às pessoas migrantes em vários dominios junto dos seus três
serviços de atendimento:
•

Serviço de atendimento «Infância, educação e saúde» : acompanhamento social e defesa
dos direitos de familias com crianças sem autorização de residência em idade pré-escolar ou
que frequentam a escola primária (seguro de saúde, abono de familia, apoio para soluções de
guarda, restaurante escolar, etc.).

•

Serviço de atendimento «Autorização de residência» : ajuda e aconselha para o pedido
de permisso e de renovação de permisso (autorização de residência, de agrupamento familiar,
permisso C antecipado, etc.)

•

Serviço de atendimento « Segurança social » : ajuda e aconselha as pessoas migrantes nos
procedimentos relativos aos seguros sociais, principalmente quando existe uma incapacidade
de ganho causada por doença ou acidente.

Para poder ser recebido no CCSI terá de pedir marcação. O atendimento às pessoas na permanência
da recepção e informação do CCSI é feito através do seguinte horário :
•

Telefone unicamente:
Segunda-feira: 12h-13h30 | De terça-feira a sexta-feira: 8h-9h30 e 12h-13h30
Para nos contactar mais fácilmente, ligue-nos durante os horários reservados para o
telefone.

•

Recepção e telefone:
Segunda-feira: 13h30-17h00 | Terça e quarta-feira: 9h30h-12h e 13h30-17h |
Quinta e sexta-feira: 9h30h-12h

Atenção : o CCSI não pode ajudar nos pedidos relativos a asilo,
emprego, habitação ou conflitos de trabalho.
CCSI

Route des Acacias 25
CH-1227 Les Acacias
Tel. +41 (0)22 304 48 60
Fax +41 (0)22 304 48 68
Email: admin@ccsi.ch

www.ccsi.ch

Transporte público :
• Tram 15, paragem « Industrielle »
• Bus 11, paragem « Épinettes »
Entrada pelo lado do edificio, rue AdrienWyss. O CCSI está no 3ero andar.

