
 

« Colis du Cœur », Кошик від Сердця 

Фонд «Colis du Cœur » роздає продукти харчування та засоби гігієни сім’ям та особам, які знаходяться в 

цей важкий час у кантоні Женеви. Кошик «Colis du Coeur» являє собою еквівалент трьох - п'яти прийомів 

їжі на особу. Раз на місяць пропонуються засоби догляду та особистої гігієни, а також підгузки для малят 

(віком від 0 до 2 років). 

Місце і день роздачі залежать від місця вашого проживання: 

Ваш поштовый індекс: 1201, 1202, 1203, 1204, 1209, 1218, 1239, 1279, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1298 

День роздачі: кожної середи з 13:30 до 20:00  
Місто роздачі: Salle du Môle, rue du Môle 21, 1201 Genève 
 

Ваш поштовый індекс: 1214, 1216, 1217, 1219, 1220, 1242, 1281, 1283, 1288 

День роздачі: кожного четверга з 17:00 до 20:00 
Місто роздачі: Pie X, ch. du Coin-de-Terre 2, 1219 Vernier 
 
Інші поштові індекси:  
 
День роздачі: кожного вівторка з 13:30 до 20:00  
Місто роздачі: Colis du Cœur, rue Blavignac 16, 1227 Carouge 

 
 
 

 
 
Продовольчі магазини Caritas 
 
Продовольчі магазини Caritas пропонують сім’ям та особам з обмеженим бюджетом продукти харчування 
та засоби першої ноебхідності за низькими цінами. Ці магазини доступні для всіх за пред‘явленням картки 
легітимації, виданої державною або приватною соціальною службою. 
 
Магазин Plainpalais, Rue de Carouge 51-53 (passage), 1205 Genève 
 
Магазин Servette, Av. de Luserna 13, 1203 Genève 
 

• Понеділок – П’ятниця : 09:00 -18:30 

• Субота : 09:00 – 17:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
«Le Vestiaire social », Роздача одягу 
 
Le Vestiaire Social надає безкоштовний одяг та взуття секонд-хенд. Вибір обмежений залежно від наявності 
та сезону. Є можливість приміряти одяг та взуття. Обмін або повернення неможливі. 
 
Щоб отримати доступ до Vestiaire Social, необхідно мати ваучер, виданий прийнятною соціальною 
службою. Дорослі можуть приходити один раз на сезон (осінь/зима та весна/літо), а діти – кожні три місяці. 
 
Для дорослих: 
 
Понеділок, вівторок, четверг та п’ятниця: 13:30 – 17:00 
 
Для дітей: 
 
Середа: 11:00 -13:00 та 14:00-18:00 
 
Підлітки можуть приходити як по середам так і у дні для дорослих. 
Одяг для малят 0-1 років потрібно замовляти заздалегідь за телефоном +41 22 700 09 31.  
 
 
Наші контакти: 
 
Телефон:  +41 22 700 09 31 
email:  vestiairesocial@csp-ge.ch 
 
Адреса:  
8 Chemin du Sapey,  
1212 Grand-Lancy 
Можливо дістатися трамваєм  12, напрямок Palettes, 
зупинка «Trèfle Blanc » 
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