Інструкція

Важлива інформація для волонтерів – Як ви
можете допомогти

УВАГА
Будь ласка, не під'їжджайте до українського
кордону самостійно, такі ініціативи
ускладнюють скоординовану допомогу
офіційних органів влади.

Запропонувати житло
— Якщо ви хочете допомогти з наданням житла,
зверніться до муніципалітету за місцем
проживання.
— Вашу пропозицію буде направлено
муніципалітетом/містом до відповідного
округу/міста, який координуватиме
розміщення.
— Міністерства інтеграції федеральних земель
також налаштували адреси електронної пошти
для пропозицій приватного проживання: будь
ласка, знайдіть їх на офіційному сайті вашої
федеральної землі.
— Щоб отримати інформацію про процедуру
надання допомоги у вашій федеральній землі,
натисніть відповідне посилання.

Важлива інформація
Важливу та конкретну інформацію, а також
відповідні адреси можна знайти на офіційному
веб-сайті вашої федеральної землі:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Баден-Вюртемберг
Баварія
Берлін
Бранденбург
Бремен
Гамбург
Гессен
Мекленбург-Передня Померанія
Нижня Саксонія
Північний Рейн-Вестфалія
Рейнланд-Пфальц
Саар
Саксонія
Саксонія-Ангальт
Шлезвіг-Гольштейн
Тюрингія

Інструкція щодо реєстрації в Німеччині
— Реєстрація в органах влади поки не є
обов'язковою
— Якщо ви перебуваєте у Німеччині більше 3
місяців, ви повинні подати заяву на отримання
дозволу на проживання в імміграційній службі.
— Через «Директиву про масовий приплив» це
суто формальний акт. Біженці отримують
посвідку на проживання швидко та
небюрократично, спочатку вона дійсна на один
рік, але може бути продовжена ще на два роки.
— Реєструючись у органах влади ви також
отримаєте державні пільги та медичне
страхування у Німеччині.

Поради щодо розміщення військових біженців
у вашому житлі
— Ви можете запропонувати свою житлову
площу на наступних веб-сайтах:
- #UNTERKUNFT Ukraine
- Host4Ukraine
- WarmesBett
— Ви можете прийняти біженців у свою
орендовану квартиру на кілька тижнів без
дозволу орендодавця. Для більш тривалого
перебування (від 6-8 тижнів) потрібен дозвіл
орендодавця.
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Інструкція щодо розміщення дітей та молоді
— Неповнолітні діти без супроводу потребують
особливого захисту.
— Вони не можуть бути розміщенні поодинці.
— Розміщення дітей здійснюється через офіс
управління у справах молоді.
— При необхідності повідомте поліцію.

Натуральні пожертви
— Організації допомоги, асоціації та приватні
ініціативи збирають пожертви в натуральній
формі (наприклад одяг, засоби гігієни та
першої допомоги тощо).
— Важливо, щоб такі збори та перевезення були
скоординовані: приватні поїздки до кордону та
в Україну категорично не рекомендуються.
— Будь ласка, отримайте більше інформації у
ваших місцевих (регіональних) організаціях
допомоги або в інтернеті.

Поради щодо поводження з біженцями
— Поради щодо співчутливої та мотиваційної
взаємодії з біженцями ви знайдете за
посиланням
- BAfF_Praxisleitfaden
— Для біженців доступний безкоштовний
електронний підручник з усіма важливими
темами, пов’язаними із поселенням у
Німеччині, зокрема, німецька мова для
початківців, шкільна система та освіта, а також
громадський транспорт.
- Ласкаво просимо до Німеччини

FAQ
— Тут ви знайдете додаткову інформацію та
відповіді на ваші запитання
- BMI - Homepage - Питання та відповіді щодо
в'їзду для українців (bund.de)
- Проживання для українців (unterkunftukraine.de)

Грошові пожертви (поважні організації
допомоги)
— Unicef
— Aktion Deutschland hilft
— Caritas
— Diakonie Katastrophenhilfe
— Deutsches Rotes Kreuz
— Malteser
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