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Erste	Hilfe	für	ukrainische	Reisende	und	Ehrenamtliche	

Erste	Hilfe	für	ukrainische	Reisende	und	Ehrenamtliche	
Первая	помощь	украинским	беженцам	и	волонтерам	
 

 Ukrainisch 

Украинский 

Russisch 

Русский 

QR-Code 

QR-код 

Website 

Веб-страница 

Website	für	Ehrenamtliche	und	

Geflüchtete	für	Unterstützung	in	

Ludwigshafen	in	Ukrainisch,	Russisch,	

Deutsch	und	Englisch.		

Hier	finden	Sie	auch	viele	

Informationen	zum	Thema	Schule 

Веб-сайт	для	підтримки	волонтерів	

та	біженців	у	Людвігсхафені.	

Українською,	російською,	

німецькою	та	англійською	мовами.	

Тут	ви	також	знайдете	багато	

інформації	про	школу	

Сайт	для	поддержки	волонтеров	и	

беженцев	в	Людвигсхафене.	На	

украинском,	русском,	немецком	и	

английском	языках.	

Здесь	вы	также	найдете	много	

информации	о	школе	

	
Lucan.help 

 

Homepage	der	Stadt	Ludwigshafen	

mit	Adressen	zu	Themen	wie	

Kleidung,	Sprachberatung,	Projekten	

u.vm.	

Домашня	сторінка	міста	

Людвигсхафен	з	адресами	за	

тематикою:	одяг,	мовні	курси,	

проєкти	та	ін.	

Веб-страница	города	

Людвигсхафен	с	сылками	и	

адресами	по	темам	«одежда»,	

«языковая	консультация»,	

«проекты»	и	многое	дргугое	

	

https://www.ludwigshafen.de/buergernah/a

sylsuchende/informationen-fuer-

asylsuchende/beratung-und-hilfe	

Broschüre	„Willkommen	

in	Ludwigshafen“	mit	

vielen	Adressen	

Адресний	довідник	по	місту	

Людвигсхафен	«Ласкаво	просимо	до	

Людвигсхафена»		

Брошюра	"Добро	пожаловать	в	

Людвигсхафен"	с	множеством	

адресов	

	

https://www.ludwigshafen.de/fileadmin/We

bsites/Stadt_Ludwigshafen/Buergernah/Inte

gration/Wegweiser_Integration/PDF/Brosch

uere_Willkommen_in_Ludwigshafen_2020.pdf	

Integreat	app	am	besten	als	app	

download	auf	das	mobile	Telefon	

Додаток	Integreat	найкраще	

завантажувати	на	мобільний	

телефон	

Приложение	«Integreat	app»		

Лучше	всего	скачать	приложение	

на	мобильный	телефон	

	

https://integreat-app.de	
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Refugee	guide	online	

Orientierungshilfe	in	vielen	Sprachen	

mit	nützlichen	Tipps	und	

Informationen	für	das	Leben	in	

Deutschland.	

Онлайн-довідник	для	біженців	з	

орієнтаційним	посібником	багатьма	

мовами	з	корисними	порадами	та	

інформацією	щодо	життя	в	

Німеччині.	

Refugee	guide	online		

Руководство	на	многих	языках	с	

полезными	советами	и	

информацией	для	жизни	в	

Германии.	

	

refugeeguide.de	

Welcome	App	

Додаток	«Welcome	App»	 Приложение	«Welcome	App»	

	

https://welcome-app-concept.de/de/	

	

Dachverband	Ukrainer	in	

Deutschland	

Прихисток	українців	у	Німеччині	 Приют	украинцев	в	Германии	

	

https://www.dach-ukraine.de/de/vorstand.html 

Ukrainischer	Verein	 Українська	асоціація	 Украинское	сообщество	

	

	

www.facebook.com/KinderhilfeUkraine/	

 
Leitfaden	für	Menschen,	die	wissen	

möchten,	wie	man	sich	für	Flüchtlinge	

engagieren	kann.	

	

Посібник	для	людей,	які	хочуть	

знати,	як	працювати	з	біженцями.	 Руководство	для	людей,	которые	

хотят	знать,	как	работать	с	

беженцами	

	

https://www.proasyl.de/wp-

content/uploads/2015/04/Broschuere-

Flucht_ohne_Ankunft-PROASYL-Nov-

2014.pdf	

Internationaler	Frauentreff	fördert	

die	Integration	und	gleichberechtigte	

Teilhabe	von	Migrantinnen	in	

Ludwigshafen	

Міжнародна	жіноча	зустріч	сприяє	

інтеграції	жінок-мігрантів	у	

Людвігсхафені			

«Internationaler	Frauentreff»		

Международное	женское	

сообщество	-	содействует	

интеграции	и	равноправному	

участию	женщин-мигрантов	в	

Людвигсхафене	

	

https://www.ludwigshafen.de/buergernah/i

ntegration/internationaler-frauentreff	
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Aufenthalt in Deutschland 

Aufenthalt in Deutschland 

Перебування у Німеччині 

Проживание в Германии	
Antworten	des	Bundesministerium	

des	Inneren	und	für	Heimat	

Федеральне	міністерство	

внутрішніх	справ.	Питання	та	

відповіді	про	в’їзд	з	України	

Федеральное	министерство	

внутренних	дел.	Вопросы	и	ответы	

о	въезде	из	Украины	

	

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/

DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-

ukraine-artikel.html	

	

	

	

Viele	Fragen	rund	um	den	Aufenthalt	

in	Deutschland	

Довідник	з	перебування	українців	в	

Німеччині	

Справочник	пребывания	

переселенцев	из	Украины	в	

Германии	

	

https://handbookgermany.de/de/ukraine-
info/ru/aufenthalt.html  

	

 

Gemeinnützige	Gesellschaft	zur	

Unterstützung	Asylsuchender	e.	V.		

Aufenthaltsrecht	und	Sozialleistungen	

für	Menschen	aus	der	Ukraine		

Зареєстрована	некомерційна	

організація	для	дпопомоги	в	

пошуках	притулку	та	ін.	

Право	на	проживання	та	соціальні	

пільги	для	громадян	України	

Gemeinnützige	Gesellschaft	zur	

Unterstützung	Asylsuchende	e.	V.	

(Некоммерческое	общество	

поддержки	лиц,	ищущих	убежища)		

	

	

https://www.einwanderer.net/fileadmin/do

wnloads/tabellen_und_uebersichten/Ukraine

_neu.pdf	
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Sprache lernen 

Sprache lernen 

                                                                                     Вивчення мови 

Изучаем язык	

	 	 	 	 https://www.buchstaben.com/download/E-
Book.pdf 

Google-Übersetzer	in	allen	Sprachen,	

uebersetzt	auch	viele	Websites,	

einfach	Website	eingeben	und	return	

Google-перекладач	на	усіх	мовах,	

перекладає	також	різні	веб-сайти,	

просто	треба	завантажити	веб-сайт	

та	натиснути	«перекласти»	

Google-переводчик	на	всех	языках,	

также	переводит	разные	веб-

сайты,	просто	нужно	загрузить	

веб-сайт	и	нажать	«перевести»	

	

https://translate.google.com/?sl=auto&tl=en&o
p=websites 

Ukrainisch	lernen,	um	Flüchtlinge	

begrüßen	zu	können:		

	

Українську	вивчати,	щоб	вміти	

біженців	привітати	

Изучайте	украинский	язык	для	

приема	беженцев	

	

https://www.loecsen.com/de/lernen-

ukrainisch		

Europäischer	Referenzrahmen	Start	

mit	A1	

Європейська	система	навчання	

іноземної	мови	починається	з	рівня	

А1	

Европейские	рамки	компетенции	

языка	начинаются	с	языкового	

уровня	A1	
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Stadtbibliothek	mit	vielen	Medien,	um	

Deutsch	zu	lernen	

Міська	бібліотека	з	великою	

кількістю		матеріалів	для	вивчення	

німецької	мови	

Stadtbibliothek		

Городская	библиотека	с	большим	

количеством	медиа	для	изучения	

немецкого	языка	

	

https://www.ludwigshafen.de/lebenswert/st

adtbibliothek	

Babbel.com:	

Kostenloses	Deutschlern-Angebot		

Ми	не	можемо	навіть	уявити,	які	

складнощі	приносить	з	собою	

вимушена	втеча	від	війни	у	власній	

країні,	не	кажучи	вже	про	

спілкування	новою	мовою	за	таких	

обставин.	Сподіваючись	хоч	трохи	

полегшити	останнє,	Babbel	

пропонує	безкоштовний	доступ	до	

власного	застосунку	усім,	хто	

постраждав	від	війни	в	Україні.	

Ви	можете	знайти	код	для	

безкоштовного	використання	

наявних	мовних	курсів	на	нашій	

вебсторінці:	https://uk.babbel.com/b

abbeldliaukrainy	

Там	ви	також	знайдете	інші	корисні	

ресурси	українською	мовою.	

Незабаром	доступними	стануть	

курси	українською	для	вивчення	

німецької,	польської	та	англійської	

мов.	

Закликаємо	поділитися	цією	

інформацією	з	вашими	гостями,	

друзями,	подругами	та	родичками	з	

України. 

Мы	не	можем	даже	себе	

представить,	какие	трудности	

приносит	с	собой	вынужденное	

бегство	от	войны	в	собственной	

стране,	не	говоря	уже	об	общении	

на	новом	языке	из-за	такой	

ситуации.	Надеясь	хоть	немного	

облегчить	последнее,	Babbel	

предлагает	бесплатный	доступ	к	

собственному	приложению	для	

тех,	кто	пострадал	от	войны	в	

Украине.	Вы	можете	найти	код	для	

бесплатного	пользования	

существующими	языковыми	

курсами	на	нашей	вебстраничке:	

https://uk.babbel.com/babbeldliauk

rainy	

Там	Вы	также	найдёте	другие	

полезные	ресурсы	на	украинском	

языке.		

Вскоре	станут	доступными	курсы	

на	украинском	для	изучения	

немецкого,	польского	и	

английского	языков.	

Просим	поделиться	этой	

информацией	с	вашими	гостями,	

друзьями	и	родными	с	Украины.	

	

https://uk.babbel.com/babbeldliaukrainy?fb

clid=IwAR3Ql5S8NXoNfuDsBwpM-

oxNRSDqacdACMyetJUqKZqCs1xwC9pwd4dF

r20	

Volkshochschule	(VHS)	

Onlinesprachkurs	kostenlos	 Volkshochschule	(VHS)	

Безкоштовні мовні курси 
онлайн 

																																																								

Volkshochschule	(VHS)	

Бесплатные	языковые	курсы	

онлайн		

	

https://www.vhs-

lernportal.de/wws/9.php#/wws/home.php?

sid=21469491882607489532892310273327

30199018806929571272816496844684470

0S97697552	
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Ukrainisches	Alphabet	–	gut	
gemachter,	kostenloser	
Onlinekurs	

Українська	абетка	–	добре	зроблена,	

безкоштовний	онлайн-курс	

Украинский	алфавит	–	хорошо	

сделанный,	бесплатный	онлайн-

курс	

	

https://www.ukraweb.com/blog/930/da
s-ukrainische-alphabet.html 

Das	ars	WillkommensABC	Ein	Buch	

für	Flüchtlinge	und	Helfer.	Der	

kostenlose	Download	auf	mobile	

Geräte	ist	möglich.	

Das	ars	WillkommensABC	Книга	для	

біженців	і	помічників.	Можливе	

безкоштовне	завантаження	на	

мобільні	пристрої.	

«Willkommensabc»	

Книга	для	беженцев	и	

помощников.	Возможна	

бесплатная	загрузка	на	

мобильные	устройства	 	

willkommensabc.de	

	

Kostenloses	Onlineangebot	Jicki.de	

deutsch	ukrainisch	und	auch	

ukrainisch	–	deutsch	mit	Begleitbuch		

Безкоштовна	онлайн	пропозиція	

Jicki.de	

З	німецько-українською,	а	також	

українсько-німецькою	додатковою	

книжкою	

Бесплатное	онлайн	предложение	

Jicki.de		

С	немецко-украинской,	а	также	

украинско-немецкой	

вспомагательной	книжкой	

	 https://www.jicki.de/deutsch-ukrainisch/	

Nicos	Weg:	online am Desktop oder 
mobil auf Smartphone und 
Tablet (Niveau A0, A1, A2, B1 und 
B1+) A0 = Alphabet lernen 

	

Ніколос	шлях	(фільм,	серіал)	:	

онлайн	на	комп’ютері	або	на	

смартфоні	чи	планшеті	(рівні	A0,	A1,	

A2,	B1	і	B1+)	A0	=	вивчення	алфавіту	

«Nicos	Weg»		

«Путь	Нико»:	онлайн	на	

настольном	компьютере	или	на	

смартфоне	и	планшете	(уровень	

A0,	A1,	A2,	B1	и	B1+)	A0	=	выучить	

алфавит	

	
	

https://www.dw.com/de/deutsch-mobil/s-

40884569 

Erste	Redewendungen	als	
auditiver	Kurs	mit	Begleitbuch	
-	kostenlos	

Перші	фрази	як	аудіо	курс	із	

супровідним	підручником	-	

безкоштовно	

Первые	фразы	в	виде	аудио	курса	

с	сопроводительным	учебником	-	

бесплатно	

	

	

Padlet	mit	Überblick	über	

Sprachangebote		

Padlet	з	оглядом	пропозицій	для	

вивчення	німецької	мови	

Padlet	с	обзором	предложений	для	

изучения	немецкого	языка	

	

https://padlet.com/dialog1/Unterstuetzungs

angebote 
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Deutsche	Welle	–	viele	Angebote	im	

Bereich	Sprache	auch	langsam	

gesprochene	Nachrichten	

Deutsche	Welle	–	багато	пропозицій	

у	мовній	сфері,	включно	з	поданням	

новин	у	повільному	темпі	

Deutsche	Welle	–	много	

предложений	в	языковой	сфере,	

которая	включает	медленное	

воспроизведение	новостей	

	

https://learngerman.dw.com/en/overview 

Langsam	gesprochene	Nachrichten	

der	Deutschen	Welle	Täglich	können	

Sie	aktuelle	Tagesnachrichten	der	DW	

abrufen	–	langsam	und	verständlich	

gesprochen.	Neben	der	Audio-Datei	

zum	Herunterladen	(MP3)	gibt	es	

auch	den	vollständigen	Text	zum	

Mitlesen.	Niveaustufen:	B2,	C1	

Повільні	новини	від	Deutsche	Welle	

Ви	можете	отримувати	доступ	до	

останніх	новин	DW	щодня	–	

повільно	й	чітко.	Окрім	аудіофайлу	

для	завантаження	(MP3),	є	також	

повний	текст	для	читання.	Рівні:	B2,	

C1	

Медленно	произносимые	новости	

от	«Deutsche	Welle».	

Каждодневный	доступ	к	

последним	ежедневным	новостям	

от	DW	-	медленно	и	понятно.	В	

дополнение	к	аудиофайлу	для	

загрузки	(MP3),	есть	также	

полный	текст	для	чтения.	Уровни	

языка:	B2,	C1	

	

www.dw.com/de/deutsch-

lernen/nachrichten/s-8030		

	

Goethe	Institut	Flüchtlinge,	die	in	

Deutschland	schnell	und	kostenfrei	

Deutsch	lernen	wollen,	finden	hier	

eine	Vielzahl	von	

Sprachlernangeboten	des	Goethe-

Instituts:	Selbstlernkurse,	

Sprechübungen	und	Videos	sowie	

Informationen	zum	Umgang	mit	

Behörden,	im	Alltag	oder	bei	der	

Arbeitssuche.	Alle	Angebote	

funktionieren	auf	Smartphones	und	

Tablets.	Ein	interaktives	

Wortschatztraining	in	16	Sprachen	

kann	ohne	Vorkenntnisse	genutzt	

werden,	zahlreiche	Angebote	sind	

begleitend	zu	Präsenzkursen	

hilfreich.		

Інституту	Ґете	пропонує	для	

біженців,	які	хочуть	вивчити	

німецьку	мову	в	Німеччині	швидко	

та	безкоштовно,	додаток,	який	

працює	як	на	смартфоні,	так	і	на	

планшеті.	Тут	можна	знайти	велику	

кількість	варіантів	вивчення	мови:	

курси	самонавчання,	розмовні	

вправи	та	відео,	а	також	інформацію	

про	роботу	з	органами	влади	в	

повсякденному	житті	або	під	час	

пошуку	роботи.		Інтерактивне	

навчання	доступне	на	16	мовах.	Їм	

можна	користовуватися	без	

попередніх	знань,	а	численні	

пропозиції	є	корисними	на	додаток	

до	очних	курсів.	

Goethe	Institut/Институт	имени	

Гëте	

Беженцы,	которые	хотят	быстро	и	

бесплатно	выучить	немецкий	

язык	в	Германии,	найдут	здесь	

различные	возможности	изучения	

языка,	предлагаемые	институтом	

имени	Гëте:	курсы	

самостоятельного	обучения,	

разговорные	упражнения	и	видео,	

а	также	информацию	о	том,	как	

вести	себя	в	учреждениях,	в	

повседневной	жизни	или	при	

поиске	работы	в	Германии. Все	
вышеуказанное	работает	на	

смартфонах	и	планшетах.	

Интерактивное	обучение	

словарному	запасу	на	16	языках	

можно	использовать	без	

предварительных	знаний,	

многочисленные	предложения	

полезны	также	в	качестве	

дополнения	во	время	посещения	

очных	курсов.	

	

https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deutsc

hueben/miniserie.html	
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Goethe	Institut	Lernapp	Deutsch		 Goethe	Institut	-	Програма	на	

телефон	або	компьютер	для	

вивчення	німецької	мови		

Goethe	Institut/	Институт	имени	

Гëте	

Приложение	для	обучения	

немецкому	

	

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dt1.htm

l	

Volkshochschulkurse		

Deutsch	als	Fremdsprache	ab	A1	und	

Orientierungskurse	

Volkshochschulkurse		

Німецька	як	іноземна	мова	з	рівня	

А1	та	орієнтаційні	курси	

Курсы	образования	для	взрослых		

Немецкий	язык	как	иностранный	

от	А1	и	ориентационные	курсы	

	

https://deutsch.vhs-

lernportal.de/wws/9.php#/wws/deutsch.ph

p?9451c332134d2f39f208fe9ef2af0b77	

Busuu.com	Deutsch	als	Fremdsprache	 Busuu.com	німецька	мова,	як	

іноземна	мова	

«Busuu.com»		

Немецкий	язык	как	иностранный	

	

Busuu.com	

	

Lingolia	Deutsch	als	Fremdsprache	 Lingolia	німецька	як	іноземна	мова	 «Lingolia»		

Немецкий	язык	как	иностранный	

	

https://deutsch.lingolia.com/de/	

Für	ehrenamtliche	Lehrkräfte	 Для	вчителів	-	волонтерів	 Для	учителей-волонтëров	

	

https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/lingolia/download/lingoli

a_daf_v5.pdf	

Verlag	Reise	Know-How	

Wörterbuch	Deutsch	-	Ukrainisch	

Ноу-хау	видавця	щодо	подорожей	

Німецько – український словник 

Издательство	«Reise»		

Немецко	–	украинский	словарь	

	

https://www.reise-know-

how.de/de/shop?populate=ukraine	
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Alltagsfragen 

Alltagsfragen 

Повседневные	вопросы	
Повсякденні	питання	

Geflüchtete	aus	der	Ukraine	können	

ab	sofort	alle	Busse	und	Bahnen	des	

Öffentlichen	Personennahverkehrs	

(ÖPNV)	kostenlos	nutzen.	Das	gilt	

auch	für	die	Linien	des	rnv.	Als	

Fahrausweis	dient	ein	ukrainisches	

Ausweisdokument.	

Відтепер	біженці	з	України	можуть	

безкоштовно	користуватися	всіма	

автобусами	та	потягами	місцевого	

громадського	транспорту.	Це	також	

стосується	рядків	

rnv.	Посвідченням	водія	є	

український	документ,	що	посвідчує	

особу.	

	

Беженцы	из	Украины	теперь	

могут	бесплатно	пользоваться	

всеми	местными	автобусами	и	

поездами	общественного	

транспорта.	Это	относится	и	к	

линиям	РНВ.	Украинский	

документ,	удостоверяющий 
личность,	служит	водительским	

удостоверением.	

	
www.vrn.de 

	

Währungsrechner	

	

Конвертація	валют	 Калькулятор	валют	

		

https://www.geo.de/reisen/20150-rtkl-waehrung-
ukraine-der-waehrungsrechner 

 

Betten	für	ukrainische	Flüchtlinge	(in	

ukrainisch,	deutsch,	englisch	und	

russisch)		

Помешкання	для	біженців	з	України	

(українською,	німецкою,	

англійською,	російською)	

Место	для	ночлега	и	жилья	для	

беженцев	из	Украины(на	

украинском,	немецком,	

английском	и	русском	языках)	

	

unterkunft-ukraine.de	
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Wohnraumbörse	für	Flüchtlinge	

Warum	können	gefüchtete	Menschen	

in	Deutschland	nicht	in	

Wohngemeinschaften	oder	anderen	

privaten	Wohnformen	wohnen,	statt	

in	Massenunterkünften?	Eine	private	

Initiative	versucht,	dies	möglich	zu	

machen.	

Пропозиція	житла	для	біженців	від	

волонтерів	Чому	біженці	в	

Німеччині	не	можуть	жити	в	

загальних	квартирах	або	інших	

приватних	формах	житла	замість	

масового	проживання?	Приватна	

ініціатива	намагається	зробити	це	

можливим.	

Обмен	жильем	для	беженцев.	

Почему	беженцы	в	Германии	не	

могут	жить	в	общих	квартирах	

или	других	частных	формах	

жилья,	а	не	в	массовом	жилье?	

Частная	инициатива	пытается	

сделать	это	возможным.	 	

fluechtlinge-willkommen.de	

	

Kleidertreff	

Secondhand	

«Kleidertreff»	

недорогая	одежда	для	покупки	

	

https://www.ludwigshafen.de/buergernah/b

uergerservice/dienstleistungen-a-

z/detail/services-detail/kleidertreff	

	

Gesundheit 

Gesundheit 

Здоровье 

Здоров’я 

Gesundheit	

o Koordinierungsstelle	für	

Gemeindepsychatrie	

o Krankenhäuser	

o Ärzte	

o Krankenkassen	

Здоров’я	

o Координаційний	офіс	

громадської	психіатрії	

o Лікарні	

o Лікарі	

o Медичні	страхові	компанії 

Здоровье	

o Координационный	отдел	

психиатрии	

o Больницы	

o Врачи	

o Медицинские	страховые	

компании	

	

https://www.ludwigshafen.de/buergernah/so
ziales-und-gesellschaft/gesundheit 
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GO-LU,	das	A∫ rztenetz	rund	um	

Ludwigshafen	Liste	mit	Ärzten	und	

der	Sprachen,	die	sie	sprechen	

In	folgenden	Arztpraxen	in	

Ludwigshafen	und	Umgebung	wird	

Ukrainisch	gesprochen:	

Alexander	Hodorkowski	

Kinder-	und	Jugendmedizin	

Oberstraße	16	

67065	Ludwigshafen	

Telefon:	+49	(0)	621	5	79	24	79	

Marina	Hodorkowski	

Allgemeinmedizin	

Oberstraße	16	

67065	Ludwigshafen	

Telefon:	+49	(0)	621	57	32	55	

Jan	Ryba	

Lungenkunde	

Schwalbenweg	12	

67063	Ludwigshafen	

Telefon:	+49	(0)	621	69	87	12	

GO-LU,	мережа	лікарів	в	

Людвигсхафені	та	в	його	передмісті,	

список	лікарів	та	мова	на	якій	вони	

розмовляють.		

Також	є	лікарі,	які	розмовляють	

українською	мовою.	

	

	

	

	

«GO-LU»,	медицинская	сеть	вокруг	

Людвигсхафена		

Список	врачей	и	языков,	на	

которых	они	говорят.	

	

Также	есть	врачи,	которые	

говорят	на	украинском	языке.	

	

GO-LU	Gesundheitsorganisation	

Ludwigshafen	eG		

Paul-Klee-Straße	1	67061	

Ludwigshafen		

Tel.:	0621	66	00	30-0	Fax:	0621	66	

00	30-20	info@go-lu.de	www.go-

lu.de	

	

  

Weitere Arztpraxen in 
Ludwigshafen und Umgebung 
finden Sie mit dem folgenden 
Link: 

https://media.go-lu.de/golu/GO-
LU_Aerzteverzeichnis_2020_f9e12c
c40d0043d4baed8cfd1a203751.pdf 

 

Spezielle	Hilfsangebote	für	

Geflüchtete	mit	chronischen	
Erkrankungen	und	
Behinderungen:	Hierfür	steht	
u.a.	die	rheinland-pfälzische	

Organisation	„LAG	Selbsthilfe“	als	

Anlaufstelle	zur	Verfügung:	Tel:	

06131-6245300			

Спеціальні	пропозиції	допомоги	

біженцям	з	хронічними	
захворюваннями	та	інвалідністю:	
організація	Рейнланд-Пфальц	"LAG	

Selbsthilfe".	Тел:	06131-6245300	

Специальные	предложения	

помощи	беженцам	с	Украины	с	
хроническими	заболеваниями	и	
инвалидностью:	организация	
Рейнланд-Пфальц	"LAG	Selbsthilfe".	

Тел:	06131-6245300	

	

https://selbsthilfehilft.org/почати/ 
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Jugendliche 

Jugendliche 

Для	молодëжи	
Для	молоді	

Jugendliche	ohne	Grenzen	(JOG)	ist	

ein	bundesweiter	Zusammenschluss	

von	jugendlichen	Flüchtlingen.	

Молодь	без	кордонів	(JOG)	–	це	

загальнонаціональна	асоціація	

молодих	біженців.	

«Jugendliche	ohne	Grenzen»	

«Молодежь	без	границ»	(JOG)	

является	общенациональной	

ассоциацией	молодых	беженцев	

	

jogspace.net	

Homepage	für	Jugendliche	der	Stadt	

Ludwigshafen	mit	vielen	

Hilfsangeboten	

Домашня	сторінка	для	молоді	в	

місті	Людвигсхафен	з	

різноманітними	пропозиціями	про	

допомогу	

Веб-страница	для	молодежи	

города	Людвигсхафен	с	

множеством	предложений	

помощи	

	

Lu4u.de	

Der	Jugendmigrationsdienst	(12	bis	

27	Jahre)	berät	über:	

o bestehende	

Sprachkursangebote	und	bei	

der	Vermittlung	in	

Sprachkurse			

o die	Anerkennung	und	

Verwertbarkeit	

ausländischer	

Bildungsnachweise			

o das	Schul-	und	

Ausbildungssystem	und	über	

die	Möglichkeit,	in	

Deutschland	zu	studieren			

Молодіжна	міграційна	служба	(від	

12	до	27	років)	надає	консультації	

щодо:	

-	існуючі	мовні	курси	та	запис	на	

мовні	курси	

-	визнання	та	можливість	

використання	іноземних	освітніх	

сертифікатів	

-	система	школи	та	навчання	та	

доступ	до	овітніх	послуг	в	

Німеччині	

-	особисті	та	сімейні	питання	у	

конфліктних	і	кризових	ситуаціях	

-	для	питань,	що	стосуються	

законодавства	про	проживання	

Молодежная	миграционная	

служба	(от	12	до	27	лет)	

консультирует	по	следующим	

вопросам:	

o o	существующих	языковых	

курсах	и	размещении	на	

языковые	курсы			

o o	признании	и	

использовании	

иностранных	

образовательных	

сертификатов		

 

caritas-zentrum-ludwigshafen.de/ich-suche-
hilfe/migration-und-
integration/jugendmigrationsdienst/jugendmigrat
ionsdienst 
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o persönliche	und	familiäre	

Angelegenheiten	sowie	in	

Konflikt-	und	

Krisensituationen			

o bei	aufenthaltsrechtlichen	

Fragen  

o o	школе,	системе	

обучения,	о	возможности	

обучения	в	Германии			

o по	личным	и	семейным	

вопросам,	а	также	в	

конфликтных	и	кризисных	

ситуациях		

Freizeitangebote 

o Jugendfreizeitstätten	

o Sport	und	Spiel	

o Ferienangebote	

o Buntkicktgut	

o Parcourtreff	

Пропозиції	для	відпочинку	

 
-	Молодіжні	бази	відпочинку	

-	Спорт	та	ігри	

-	Святкові	пропозиції	

-	Buntkicktgut	

-	Зустріч	на	прогулянці	

Досуг 

o Молодежные	базы	отдыха	

o Спорт	и	игры	

o Предложения	досуга	на	

каникулах	

o «Buntkicktgut»	футбол	

Паркур	

 

https://www.lu4u.de/freizeit/sport-und-spiel 

 

Jugendberufsagentur	Ludwigshafen	

Unterstützung	von	jungen	Menschen	

unter	25	Jahren	

Робота	для	молоді	в	Людвігсхафене	

Допомога молоді до 25 років 
«Jugendberufsagentur	

Ludwigshafen»	

Агентство	по	трудоустройству	

молодежи	Людвигсхафена	

Поддержка	молодых	людей	в	

возрасте	до	25	лет	  

lu4u.de/schule-und-beruf/jugendberufsagentur
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Job, Beruf oder Ausbildung finden 

Job, Beruf oder Ausbildung finden 

Работа, вакансии и обучение  

                                                                       Робота, вакансії та навчання 
Das	Bildungssystem	in	Deutschland	

erklärt	vom	Ministerium	RLP	

Система	освіти	в	Німеччині	описана	

міністерством	RLP	 Министерство	земли	Рейнланд-

Пфальц	объясняет	систему	

образования	в	Германии 

 

https://migration.bildung-

rp.de/fileadmin/user_upload/migration.bildu

ng-

rp.de/Broschueren__Lehrplaene/MFB056720

_Ministerium_fuer_Bildung_MFB056720_Flye

r_DIN4_Das_Schulsystem_Russisch_RZ.pdf 

Elternratgeber	zur	Dualen	Ausbildung	

o Der	Auszubildende	verdient	

sofort	Geld	

o Nach	der	bestandenen	

Ausbildung	hat	der	

Auszubildende	automatisch	

den	Realschulabschluss	und	

kann	dann	noch	Abitur	

machen	
	

Посібник для батьків для отримання 
другої освіти 
- Стажист одразу заробляє гроші 
- Після завершення навчання стажист 
автоматично отримує атестат про 
закінчення середньої школи, а потім 
може скласти Abitur 

	

Руководство	для	родителей	по	

дуальному	образованию	в	

Германии	

o Ученик	сразу	

зарабатывает	деньги	

После	прохождения	

производственной	практики	

ученик	автоматически	получает	

аттестат	об	окончании	средней	

школы(Realschulabschluss)	и	затем	

может	сдавать	заключительные	

экзамены	(Abitur	–	высший	

	

https://www.bundesregierung.de/breg-
de/suche/kausa-elternratgeber-ausbildung-in-
deutschland-russisch--1946338 

	

ˀ˄ˁˁʶʰʱ�͵�Zh^^/^�,

������ʠ˒˓˃˅ˑ˚ːˋˍ�ˇˎˢ�˓ˑˇˋ˕ˈˎˈˌǣ�
ʞ˓ˑ˗ˈ˔˔ˋˑː˃ˎ˟ːˑˈ�ˑ˄˖˚ˈːˋˈ�˅�ʒ̍ ˓ˏ˃ːˋˋ
ʿ̨̡̖̬̙̔̔̌�̖̯̖̜̔�̏�̵̭̖̥̽́�̨̛̥̬̦̯̐̌̏�̛̪̬�̛̛̭̯̱̪̣̖̦̏�̏�̴̨̨̛̪̬̖̭̭̦̣̦̱̌̽̀�̛̙̦̽̚
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школьный	уровень,	с	правом	

поступления	в	институт) 
Jobbörse	Ausbildungs-	und	

Arbeitsplatzbörse	für	Flüchtlinge	

Ринок	праці		

Навчання	та		робота	для	біженців		

«Jobbörse»		

«Джоббëрзе»	рынок	труда	(рынок	

вакансий)		

Обучение	и	биржа	труда	для	

беженцев	
	

Workeer.de	

Jobsforukraine.net	

Uatalents.com	

Jobs4ukraine.eu	

Remoteukraine.org	

Helpukrainians.jooble.org	

Jobaidukraine.com	

	

Joblinge	Los	geht´s.	Gemeinsam	mit	

Ihnen	finden	wir	eine	Ausbildung!	

Працевлаштування		

Разом	з	Вами	ми	знайдемо	навчання	

«Joblinge»	

«Джоблинге»	Вперëд!	Мы	с	вами	

вместе	найдëм	место	для	обучения	

профессии!	

	

https://www.joblinge.de/standorte/ludwigs

hafen	

Lehrstellenbörse	Handwerkskammer	 Реміснича	палата	обміну	

учнівством	 Ярмарка	вакансий	учебных	мест	

для	обучения	профессии	в	

Ремесленной	палате	

	

hwk-pfalz.de/lehrstellenboerse	

Ausbildungsatlas	mit	30.000	

Ausbildungsstellen	

Навчальний	атлас	на	30.000	

навчальних	позицій	

Учебный	атлас		

с	30	000	учебных	мест	

	

https://www.derausbildungsatlas.de	
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Anerkennungs-	und	

Qualifizierungsberatung	

o Individuelle	Beratung	zum	

Anerkennungsverfahren	von	

ausländischen	

Berufsabschlüssen	

o Sichtung	der	Zeugnisse	und	

Dokumente	

o Hilfe	bei	der	

Zusammenstellung	der	

notwendigen	Unterlagen	

o Kontakt	zu	den	zuständigen	

Anerkennungsstellen	

o Unterstützung	beim	

Ausfüllen	von	Anträgen	

o auf	Wunsch	Begleitung	

während	des	

Anerkennungsprozesses	

o Hilfe	bei	der	Suche	nach	einer	

passgenauen	Qualifizierung	

anhand	des	

Anerkennungsbescheides	

o Beratung	zu	sprachlichen	

Qualifizierungen	

Консультація	щодо	визнання	та	

кваліфікації	

o Індивідуальні	консультації	

щодо	процедури	визнання	

іноземних	професійних	

кваліфікацій	

o Перевірка	сертифікатів	

(табеля)	та	документів	

o Допомога	в	оформленні	

необхідних	документів	

o Контакти	до	відповідальних	

органів	визнання	

сертифікатів	про	освіту	

o Допомога	в	заповненні	

заявок	

o За	бажанням	підтримка	під	

час	процесу	підтвердження	

документів	

o Допомога	в	пошуку	

спеціальної	кваліфікації	на	

основі	повідомлення	про	

визнання	документів	

o Поради	щодо	мовної	

кваліфікації	(мовного	рівня)	

Консультации	по	вопросам	

признания	школьного,	

профессионального	или	высшего	

образования	и	квалификации	

o Индивидуальные	

консультации	по	

процедуре	признания	

иностранных	

профессиональных	

квалификаций	

o Проверка	сертификатов	и	

документов	

o Помощь	в	составлении	

необходимых	документов	

o Контакт	с	компетентными	

органами	по	признанию	

образования	и	

квалификации	

o Помощь	в	заполнении	

бланков	для	заявок	

o По	желанию	

сопровождение	во	время	

процесса	признания	

o Помощь	в	поиске	

подходящей	

квалификации	на	основе	

свидетельства	о	

признании	

Консультации	по	вопросам	

языковой	квалификации	

 

iq-rlp.de/beratung/anerkennungs-und-

qualifizierungsberatung/qualifizierung-

ludwigshafen	

Anerkennung	von	Abschlüssen	und	

Zeugnissen	

Визнання	ступенів	та	сертифікатів	

(оцінок)	

Признание	степеней,	

сертификатов	и	дипломов	

	

arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-

ausland/anerkennung-abschluss	
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Dienste	und	Leistungen	der	

Bundesagentur	für	Arbeit		
Яким	чином	ми	можемо	Вас	

підтримати	

Федеральне	агенство	зайнятості	

допомагає	всім	мешканцям	

Німеччини	знайти	роботу.	

Ми-	державна	установа,	наші	

послуги	безкоштовні.	

Ми	проконсультуємо	Вас	з	питань...	

§ пошуку роботи або 
здобуття професійної 
освіти,  

§ якщо Ви маєте бажання 
підвищити кваліфікацію 
або перекваліфікуватися,  

§ якщо Ви маєте бажання 
визнати іноземну освіту 
або професію в Німеччині 
або 

§ бажаєте вивчити німецьку 
мову.  

Услуги	Федерального	агентства	

занятости		

 
Ви можете зв´язатися з нами - 
ми розмовляємо українською 
або російською мовами. 

Запишіться на консультацію, 
якщо маєте бажання знайти 
робоче місце або здобути 
професійну освіту в Німеччині. 
По телефону гарячої лініі 

0911 178-7915 

наші співробітники 
розмовлятимуть з 
Вами українською або 
російською мовами. 

Години досяжності гарячої лінії 
Понеділок- Четвер з 8:00 до 16:00 
П´ятниця з 8:00 до 13:00 

Якщо Ви бажаєте 
отримати інформацію німецькою 
мовою, будь ласка, звертайтеся 
до нас за номером: 

для найманих працівників: 0800 4 
555500 

для роботодавців: 0800 4 555520 

	

https://www.arbeitsagentur.de/ukraine	

	

Bewerbungsunterlagen	erstellen	Der	
Europass in 37 Sprachen.	Sucht und 
findet Stellen in ganz Europa. Mit 
Stärken und Interessensprofil. 	

Допомога	у	підготовці	документів	

для	подачі	заявки.		

«Europass»	на	37	мовах.	Тут	

розміщена	інформація	о	вакансіях	

по	всій	Європі.	З	урахуванням	

профіля,	сильних	сторін	та	

інтересів.	

Составление	заявления	о	приëме	

на	работу.		«Европасс»	на	37	

языках.	Ищет	и	находит	работу	по	

всей	Европе.	С	профилем	ваших	

сильных	качеств	и	интересов.	

	

https://europa.eu/europass/select-

language?destination=/node/1	
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Valikom	Ein Validierungsverfahren, um 
Berufserfahrungen nachzuweisen	

Valikom		

Процес	підтвердження	

професійного	досвіду	

«Valikom»		

«Валиком»	Процедура	валидации	

для	подтверждения	

профессионального	опыта	

	

https://www.validierungsverfahren.de/inhal

t/verfahren/aus-der-praxis	

Fragen	zum	Arbeitsrecht,	zu	
Arbeitsverträgen	und	Ihren	
Rechten	werden	Ihnen	von	
folgenden	Stellen	beantwortet:	

Beratungsangebot	zu	sozial-	und	

arbeitsrechtlichen	

Fragestellungen:	Faire	
Integration	(Sprachen:	Deutsch,	
Englisch,	Russisch)		

	 	

	

Sergey	Sabelnikov:		

faire.integration@mki-ev.de			

0157	30616192	

 

Beratung Kinder, Jugendliche, Eltern und ältere Menschen 

Beratung Kinder, Jugendliche, Eltern und ältere Menschen 

Консультации для детей, молодежи, родителей и пожилых людей 

                                                     Консультація дітей, молоді, батьків та літніх людей 
Ältere	

Menschen		

Літні	люди		

- Довідник для людей похилого 
віку 

- Зустрічі для людей похилого 
віку 

- Політика для людей похилого 
віку 

- Допомога літнім людям 
- Поради для людей з 

інвалідністю 
 

Пожилые	люди		

Руководство	 для	 пожилых	 людей,	

встречи	 пожилых	 людей,		

политика	 в	 отношении	 пожилых	

людей,	 	 пункты	 поддержки	 по	

уходу,	 люди	 с	 ограниченными	

возможностями	 (инвалиды),					

консультативные	центры	

	

	

ludwigshafen.de/buergernah/soziales-und-

gesellschaft/aeltere-menschen	
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Hilfen	für	psychisch	kranke	Menschen	

Допомога	психічно	хворим	людям	 Помощь	психически	больным	

людям	

	

Hilfen für psychisch kranke Menschen im 
Rhein-Pfalz-Kreis, Speyer, Frankenthal, 
Ludwigshafen (hilfenfuerpsychischkranke.de) 

 

START_Selbsthilfe-Skills	zur	Stress-

/Emotionsregulation	für	Eltern,	

Kinder	und	Jugendliche	

Es geht um den Umgang mit Stress, 
Gefühlsregulation zur Stabilisierung 
bei traumatischen Belastungen.	

START	Навички	самодопомоги	для	

регулювання	стресу/емоцій	для	

батьків,	дітей	та	молоді.	

Йдеться	про	боротьбу	зі	стресом,	

емоційну	регуляцію	для	стабілізації	

травматичного	стресу.	

START	Навыки	самопомощи	для	

регулирования	стресса/эмоций	у	

родителей,	детей	и	молодежи.	

Речь	идет	о	борьбе	со	стрессом,	

эмоциональной	регуляции	для	

стабилизации	травматического	

стресса.	 	

https://www.startyourway.de/downloads-links/ 

Website	für	Jugendliche	und	Eltern	

zum	Thema	Depressionen	/	Traumas	

der	Universität	München	

Сайт	для	молоді	та	батьків	на	тему	

Депресії/Травми	від	Мюнхенського	

університету	

Сайт	для	молодежи	и	родителей	

на	тему	Депрессии/Травмы	от	

Мюнхенского	университета	

	

https://www.ich-bin-alles.de 

 


