
Інформація для біженців з України 
Що мені робити і куди звернутися за допомогою? 

Кілька мільйонів українців тікає зараз через війну на Батьківщині. Частина з них вже 

приїжджає до міста Лерте або ще приїде сюди шукати тут прихистку. Наразі готовність 

допомогти дуже висока і ми дуже вдячні за це.  

Чим я можу допомогти? 

Волонтерська допомога 

«Lehrte hilft» координує роботу волонтерів для біженців у м. Лерте. Дивіться https://lehrte-

hilft.wir-e.de/aktuelles  

Допомога речами 

«Lehrte hilft» робить список усіх пожертв, оскільки немає приміщення для їхнього зберігання. 

Дивіться https://lehrte-hilft.wir-e.de/aktuelles  

Крім цього, ситуація зараз на українських кордонах потребує менше допомоги з речами, а 

більше транспортування людей з відти. Тому ми просимо звернути на це увагу, коли будете 

організовувати транспорт з речами на український кордон. 

 Житло 

Якщо у вас є вільне місце вдома чи в прилеглій квартирі тощо і ви готові прихистити людей з 
України, звертайтеся за тел. 05132/505-0 або пишіть на електронну 
адресу: ukrainehilfe@lehrte.de  

Допомога грошима 

Усі хто бажає пожертвувати гроші, можуть звернутися до відомих благодійних організацій. 

Де я можу знайти підтримку та пораду? 

Ми зробили для вас pdf файл з усіма важливими та необхідними контактами. Файл, який 
постійно оновлюється, зможете знайти внизу сторінки. 
 

Питання та відповіді щодо в’їзду в Німеччину з України та перебування на території 
Німеччини.  

Інформація федерального уряду: https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-
de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine  

Montagscafé від "Lehrte hilft", по понеділках з 15:00-17:00, Ringstraße 9 

Для орієнтування, перші розмови, базова інформація, знайомство, обмін інформацією, 
взаємодопомога та просто єднання. Кафе буде працювати за підтримки спеціаліста 
міграційної служби благодійного об’єднання землі Ганновер. В кафе діє правило 3G  (повна 3 
разова вакцинація або тест), перевірка при вході. Також потрібно мати маску FFP2. 
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Психологічна підтримка від NTFN в Ганновері, в наявності листівки українською та 
російською мовами. 

https://www.ntfn.de/flyer-und-broschuren-des-ntfn/  

Право на соціальну та медичну допомогу. 

Біженці з України можуть подати заявку на допомогу за адресою: Lehrte, Gartenstraße 5. 
Графік роботи: понеділок та четвер з 08:00-12:00  та з 14:00-16:00. 

У неробочий час телефонуйте за номером 05132/505-3203. 

Координаційний центр 

Ви можете зв’язатися написавши на електронну адресу: ukrainehilfe@lehrte.de або за 
телефоном 05132/505-0 і Вас направлять. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.ntfn.de/flyer-und-broschuren-des-ntfn/
mailto:ukrainehilfe@lehrte.de

