нформація про в'їзд, проживання та отримання соціальних
виплат
Поширені запитання щодо в’їзду в Німеччину з України та
перебування в Німеччині
Федеральне міністерство внутрішніх справ і Батьківщини (BMI)
надає на своєму веб-сайті інформацію про основні питання щодо
в’їзду з України та перебування вихідців з України в Німеччині.
Продовжити читання →…
Поширені запитання для біженців з України щодо роботи та
соціальних виплат (багатомовний)
Федеральне міністерство праці та соціальних справ надало
поширені запитання німецькою, українською, російською та
англійською мовами на теми роботи та соціальних виплат у
Німеччині.
Продовжити читання →…
Право на проживання та соціальні пільги для громадян України
(тільки німецькою мовою)
На веб-сайті некомерційної організації підтримки шукачів притулку
e.V., що постійно оновлюється, у короткій стислій формі надається
інформація про особливості законодавства про проживання біженців
з України. Також розглядаються можливі претензії щодо соціальних
виплат.
Продовжити читання →…
Інформація про можливості в'їзду та проживання в Німеччині та
ЄС для громадян України
Веб-сайт Інформаційної мережі з питань притулку та міграції містить
посилання на органи влади на рівні ЄС і федерального рівня, а
також на органи влади окремих федеральних земель. На сторінках
обговорюються можливості в’їзду та проживання вихідців з України в
Німеччині та ЄС.
Продовжити читання →…
Довідник Німеччина з інформацією про в'їзд, проживання та
державну допомогу для громадян України (багатомовний)
Довідник Німеччини створив спеціальну сторінку з важливою
інформацією про в’їзд, проживання та державну допомогу

громадянам України українською, російською та німецькою мовами.
Українці, які вже перебувають у Німеччині, також можуть знайти тут
достовірну та актуальну інформацію.
українська
російська
Інформація для біженців з України після прибуття до Німеччини
(багатомовна)
Germany4Ukraine.de – інформаційний сервіс для біженців з України.
Це цифровий контактний пункт з найважливішою першою
інформацією після прибуття до Німеччини. Послуги та інформація
доступні українською, російською, англійською та німецькою
мовами. Продовжити читання →…
Інформація від Deutsche Bahn про безкоштовний проїзд в
межах Німеччини (багатомовна)
До Берліна, Дрездена, Нюрнберга чи Мюнхена можна поїхати без
квитка за українським паспортом/посвідченням особи або посвідкою
на проживання в Україні. Для подальшої подорожі безкоштовний
квиток «Help Ukraine» можна оформити в туристичному центрі DB
або в агентстві DB до пункту призначення.
Продовжити читання →…
Федеральний уряд відкриває інтеграційні курси для біженців з
України (тільки німецькою мовою)
Федеральний уряд вирішив негайно надати біженцям з України
доступ до мовної підтримки та консультацій. Провідний циркуляр
(04/22) містить інформацію про відкриття.
Продовжити читання →…
Біженці, які потребують особливого захисту
глухі біженці
Мережа для глухих і глухих біженців
Продовжити читання →…
Мережа NRW розмістила в мережі кілька вивісок українською
мовою Продовжити читання →…
Корисний запит щодо житла та пропозиції трансферу для
людей з обмеженими можливостями

Веб-сайт має допомогти об’єднати та чітко перерахувати наявні
пропозиції житла та трансферу для людей з обмеженими
можливостями з України, щоб використовувати наявні ресурси
повсюдно.
Продовжити читання →…

Допомога біженцям з України з ВІЛ (багатомовна) Німецький
Aidshilfe та членські організації підтримують біженців з ВІЛ та з
ключових груп профілактики ВІЛ. На сайті вони роз’яснюють
важливі питання для людей, які мають тікати або вже втекли, а
також для тих, хто хоче їх підтримати. Веб-сайт доступний
німецькою, російською та українською мовами.
Продовжити читання →…
Охорона здоров'я

Запитання та відповіді щодо медичної допомоги українцям
Федеральне міністерство охорони здоров’я на своєму сайті
відповідає на найважливіші питання про медичне обслуговування
біженців з України.
Інформація для українських біженців
Медичний ілюстративний словник
Продовжити читання →
Матеріали для здоров'я дітей (багатомовні)
Федеральний центр медичної освіти (BZgA) надає іншомовні
матеріали та засоби масової інформації, напр. Б. українською
мовою, на різні теми здоров’я дитини. Списки посилань постійно
розширюються та переглядаються. Усі матеріали можна
безкоштовно завантажити. пересилання на відповідні багатомовні
сторінки)
Продовжити читання →…
Інформаційний лист від Федерального фонду «Мати і дитина»

українською мовою
Інформаційний лист містить початкову інформацію про те, куди
можуть звернутися вагітні жінки в екстреній ситуації.
Продовжити читання →…
Поштова консультація для дітей та молоді біженців з України
(багатомовна)
JugendNotmail пропонує консультації поштою від спеціалістів
волонтерів російською, українською, словацькою/чеською,
польською та англійською мовами. За допомогою пропозиції
безкоштовного онлайн-консультування JugendNotmail хоче
допомогти дітям і молоді-біженцям краще зрозуміти свій
досвід. Продовжити читання →…
Поради та інформація для сімей з України (багатомовна)
Національний центр ранньої допомоги (NZFH) зібрав огляд
консультаційних послуг та важливої інформації українською,
російською та англійською мовами. Список постійно
оновлюється. Продовжити читання →…
Психосоціальна підтримка
Інформаційні матеріали для підтримки дітей та молоді біженців
(багатомовні)
Клініка дитячої та підліткової психіатрії/психотерапії при
університетській лікарні Ульма опублікувала різні матеріали для
підтримки дітей та підлітків-біженців.
Розмова з дітьми про війну (англійська, російська,
українська) Після кризи: допомога дітям одужати (англійська,
російська, українська)
Боротьба зі стресом, емоційна регуляція та стабілізація у разі
(травматичного) стресу (українська)
Реакції на травму відповідно до віку (англійська, російська,
українська)
Перша психологічна гаряча лінія для біженців з України
(багатомовна)
Маючи інформаційну гарячу лінію російською мовою, Klinikum
Ingolstadt хоче допомогти новачкам орієнтуватися та
проінформувати їх про місцеві варіанти допомоги.
Продовжити читання →…

Поширені запитання про психосоціальну підтримку людей, які
допомагають біженцям
Refugio Munich зібрав інформацію для приватних осіб про те, як
поводитися з травмованими біженцями.
Продовжити читання →…
Психосоціальні центри та пропозиції в Нижній Саксонії
(багатомовні)
Флаєр українською та російською мовами мережі для травмованих
біженців у Нижній Саксонії e.V. (NTFN) містить контактні дані
психосоціальних центрів у Нижній Саксонії, а також інформацію про
такі пропозиції, як відкриті години або години консультацій для дітей
та молоді.
російська
українська
Взаємодія з короною

Відповіді щодо боротьби з короною для біженців з України
(багатомовна)
На сайті Уповноваженого Федерального уряду з питань міграції,
біженців та інтеграції є відповіді на питання, як боротися з короною
для біженців з України. Сайт також доступний англійською та
українською мовами.
Продовжити читання →…
Боротьба з короною серед біженців з України
На веб-сайті Уповноваженого Федерального уряду з питань міграції,
біженців та інтеграції також є чіткі відповіді на питання про те, як
боротися з короною стосовно біженців з України. Сайт також
доступний англійською та українською мовами.
Продовжити читання →…
Інформаційні матеріали українською мовою про захист від
коронавірусу
Федеральний центр санітарної освіти (БЗГА) надає інформаційні
матеріали українською мовою. Безкоштовний матеріал містить
листівки та інфографіку про вакцинацію від коронавірусу, тести на
коронавірус та заходи гігієни.
Продовжити читання →…

Інформація та практичні поради щодо COVID-19 (багатомовна)
Ethno-Medical Center e.V. пропонує інформацію та практичні поради
щодо вірусу COVID-19. Вся інформація була перевірена фахівцями
органів охорони здоров’я, університетів та органів влади і наразі
доступна для завантаження 33 мовами.
Продовжити читання →…
Що потрібно знати про коронавірус (багатомовний) Останні
рішення Федерального уряду, практичну інформацію щодо гігієни та
карантину, а також важливі контакти можна знайти 23 мовами на
веб-сайті Уповноваженого Федерального уряду з питань міграції,
біженців та інтеграції. Інформація постійно розширюється та
оновлюється.
Продовжити читання →…
Житло
Багато людей у Німеччині та Європі пропонують безкоштовне житло
людям з України. Різні платформи збирають місця для проживання
біженців. Волонтери також можуть запропонувати житло через ці
портали.
Путівник по приватному житлу для біженців
Німецька асоціація Карітас опублікувала рекомендації, які
підтримують людей, які хочуть надати приватне житло в нинішній
ситуації. У ньому сформульовані рекомендації та, наприклад,
названі вимоги до наданої житлової площі.
Продовжити читання →…
Інформація для тих, хто тікає з України
Інформація та відповіді на питання щодо житла для біженців з
України зібрані на сайті Уповноваженого Федерального уряду з
питань міграції, біженців та інтеграції.
Продовжити читання →…
На веб-сайті «Handbook Germany» також є додаткова інформація,
також кількома мовами.
українська/російська
Вибір платформ з пропозиціями проживання для
біженців: • #ЖИТЛО Україна
• Host4Ukraine

• Тепле ліжко
• yevropi.com
• https://shelter4ua.com/ua
• mapahelp.me
• Синьо-жовтий Хрест Допомога Запит на розміщення
• Jugendherberge.de
• https://www.hilfsabfrage.de/

