
 

 

Flüchtlinge und wir e.V. 
 

Інформація для біженців з України та їхніх волонтерів 

 

Статус: 16.05.22 (постійно оновлюється) 

 

НОВИЙ: 
 

- Інформація для біженців з обмеженими можливостями 

- Українсько-німецький словник у картинках 

- Babbel онлайн курс українська/німецька 
 

Координатори: 

 

Landkreis  

Böblingen Landratsamt: ukraine@lrabb.de, 07031/663-3838 

Вичерпну інформацію українською та російською мовами можна знайти на 

https://www.lrabb.de/start/Aktuelles/ukrainehilfe.html 

 

Херренберг 

Імміграційне бюро: auslaenderamt@herrenberg.de, 07032 924-128/-204/-332. Імміграційне бюро 

Герренберга відкрито за попереднім  

https://www.herrenberg.de/de/Stadtleben/Leben/Integration/Ukrainehilfe записом. 

 

 

Загальні зустрічі з іншими біженцями та волонтерами 

Наша асоціація організовує по четвергах з 15.00 кафе «Україна», де біженці можуть обмінятися 

ідеями, познайомитися з волонтерами та отримати корисну інформацію. Він відбувається в 

католицькому громадському центрі Berliner Straße 7 (вхід на нижній перший поверх під церквою). 

Щоб убезпечити всіх, діє правило 3G. Корона: (вакциновані, видужали або протестовані)  

https://fluechtlinge-und-wir.de/arbeitsgruppen/cafe-ukraine 

Екуменічна молитва про мир в Герренбергу 
 

Щосуботи з 11:52 до 12:12 на ринковій площі в Герренбергі відбувається спільна молитва за 

мир. 
 

Велика інформація щодо багатьох сфер життя від Ради у справах біженців  

Баден-Вюртемберга 
https://fluechtlingsrat-bw.de/aktuelles/ukraine-informationen-und-links/ 

 

Безкоштовне лікування домашніх вихованців> 
Ці ветеринари безкоштовно лікують вихованців біженців з України: 

  - доктор Олена Шваб у Holzgerlingen 

     - практика Klink та Dühnen у Гертингені 

    - доктор Habel-Pöllmann у Бёблінгені  
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Ігрова група для українських дітей 

З понеділка, 11 квітня, в будні дні з 9:00 по 11:00 за адресою вулиця Гюльштайнера, 9/1 в 

Герренбергу. Додаткова інформація за адресою: 

 

 https://www.herrenberg.de/de/Stadtleben/Leben/Integration/Ukrainehilfe 

 

Викладання німецької мови 
На VHS: Контактна особа - пані Юнг Її робочий час - понеділок і четвер з 11:00 до 12:00  і вівторок 

з 10:00 до 12:00 годин. Під час Великодніх свят (13.4. - 24.4.) не буде консультаційних годин. 

 

Безкоштовні онлайн-курси: 

- Deutsche Welle https://learngerman.dw.com/de/overview# 

- https://www.vhs-lernportal.de VHS 

- Клетт-Шпрахен https://www.klett-sprachen.de/daz-fuer-ukraine/c-4207#Mehr 

 - Sprachenlernen24 https://www.sprachenlernen24.de/we-stand-with-ukraine/ 

 - IBB https://www.ibb.com/deutsch-lernen-kostenlos 

- Словник малюнків українсько-німецька: https://bettinaschoebitz.de/extras/zeichner-bauen- 

bruecken-bildwoerterbuch/?fbclid=IwAR1XUwZiyeu_zsknEy7wqjF6oMdyERMCk-Yg7-

HDLpogWHRsbjqRre1yn_s 

- Babbel Українська як перша мова (безкоштовний мовний курс): 

https://de.babbel.com/presse/de-de/releases/fuer-gefluechtete-babbel-startet-kostenfreie-

sprachkurse-auf-ukrainisch-de?signin=_tx-RqqcxXtR-

3cIwIMsxGKChJHUyOECplbFATPR9xS79I3g&utm_campaign=2022-

05_gsm_de_batch_subs_ceo_ukr&utm_medium=CRM&utm_source=special&sc_src=email_917252&

sc_lid=22593671&sc_uid=Ffvy9PfYTg&sc_llid=152449&sc_customer=fedc7e46aa9cc57b51fb7708c083

2cc4 

- Допомога в освоєнні перших кроків у вивченні німецької мови: http://fluechtlingshilfe-

muenchen.de/wp-content/uploads/2021/10/Fluechtlingshilfe_Deutschheft_Ukrainisch.pdf 

 

Уроки для дітей та підлітків 
Важливу інформацію можна знайти на сайті районного офісу. 

Міністерство освіти України пропонує наступні онлайн-уроки: 

https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-shkoli-ta-navchalni-platformi-nadayut-bezkoshtovnij-dostup-dlya-

zdobuvachiv-osviti 

 

Інформація для студентів у Німеччині 
Для того, щоб біженці з України змогли продовжити навчання в цій країні, їм потрібно 

врахувати кілька речей. Огляд на цьому сайті: 
https://www.spiegel.de/start/ukraine-fluechtlinge-was-man-fuer-ein-studium-in-deutschland-wissen-muss-

a-e7379add-afd5-4801-b341-756b633389d8 

 

Безкоштовний проїзд поїздом і військово-повітряними силами 

Deutsche Bahn: За винятком Weiteres, українські біженці, які в'їжджають до Німеччини з Польщі, 

Чехії та Австрії, можуть в'їхати до Німеччини зі своїм паспортом.  квиток, тільки з документом, що 

посвідчує особу. https://www.bahn.de/info/helpukraine 

 

Громадський транспорт в штутгартському регіоні: безкоштовний місцевий транспорт для ВПС 

https://www.vvs.de/redaktionelle-seiten-vvsde/themen-presse/vvs-news-nahverkehr-unterstuetzt-

gefluechtete-aus-der-ukraine/ 
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Працювати 

Передбачається, що українські військові біженці отримають дозвіл на роботу. У разі конкретних 

пропозицій роботи необхідно звернутися до відповідного імміграційного органу для оформлення 

дозволу на роботу. 

Визнання атестатів про закінчення школи/вищої освіти: 

https://www.service-bw.de/zufi/lebenslagen/5000258 

Визнання професійної кваліфікації Сервісний портал Баден-Вюртемберг: 

https://www.service-bw.de/zufi/lebenslagen/5001006 

Інтеграція біженців / Школа та освітаВизначення уряду землі Баден-Вюртемберг: 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/international/fluechtlinge/seiten/integration-von-fluechtlingen/ 

Портал для визнання професійної кваліфікації-професійний кваліфікаційний портал Федерального 

міністерства економіки та захисту клімату: 

https://www.bq-portal.de/db/Länder-und-Berufsprofile/ukraine 

IHK Bezirkskammer Böblingen: Багато порад та інформації про працевлаштування біженців: 

 https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/weitere-services/ihk-service-tipp-fuer-den-

mittelstand/wie-kann-ich-fluechtlinge-ausbilden-oder-beschaeftigen--3487658 

AWO Штутгарт: Визнання кваліфікації та професійної кваліфікації, не придбаної в Німеччині:  

https://www.awo-stuttgart.de/index.php/migrant-innen/anerkennungs-und-qualifizierungsberatung 

Обзор трудового права:  

https://www.spiegel.de/karriere/gefluechtete-aus-der-ukraine-auf-jobsuche-was-arbeitgeber-und-

beschaeftigte-jetzt-beachten-muessen-a-c2e00a7c-2092-48a6-bbe4-c7febb6e2c22 

 

Страхування 

ERGO пропонує безкоштовне страхування особистої відповідальності для біженців з України:  
 
https://www.upj.de/news/ergo-bietet-kostenlose-privathaftpflichtversicherung-fuer-gefluechtete-aus-der-
ukraine 

 

Одяг 

Молодіжний центр Herrenberg (Schießmauer 20) забезпечує одягом дорослих, молодих людей і дітей 

в години роботи (з вівторка по суботу з 15:00 до 22:00). 

 

Федеральний фонд матері і дитини 

Інформація для вагітних жінок, які перебувають у біді: 

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/194026/3933ec68c514ec988a78a3d0b64ee4e9/bundesstiftung-mutter-

und-kind-ukrainisch-data.pdf 

 

 Інформація для біженців з обмеженими можливостями 

Створено контактний пункт для людей з інвалідністю або потребують догляду, які втекли з 
України.: 
https://www.deutschlandfunk.de/neue-bundeskontaktstelle-fuer-behinderte-fluechtlinge-100.html 
 

 

Окуляри без оплати для українських біженців 

В даний час оптики Binder в Херренбергу і Sehzentrum Optikmal в Наголдi пропонують безкоштовні 

окуляри для українських біженців. 
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Велосипед для українських біженців 

Будьте мобільними на велосипеді: Ви можете купити відремонтований велосипед з замком від 

Асоціації біженців і тут за 10 € (по четвергах з 15:00 до 18:00): 

https://fluechtlinge-und-wir.de/arbeitsgruppen/raeder-fuer-fluechtlinge 

https://fluechtlinge-und-wir.de/arbeitsgruppen/raeder-fuer-fluechtlinge

