
Інформація для людей із України 
 
Тимчасова підтримка - для швидкої і легкої допомоги в надзвичайній ситуації але це не є 
постійним рішенням. Якщо ви вважаєте довше залишитися в Еттенхаймі (Ettenheim), ви 
повинні самостійно піклуватися про надійну оренду житла, після обговорення з закордонним 
відомством. 
 
Звіт у місці Еттенхайм (Ettenheim) та Закордонним відомством. 
 

1. Будь-ласка, зареєструйтеся в офісі реєстрації міста Еттенхайм особисто. 
В офісі громадян (Bürgerbüro), ратуша (Rathaus) Еттенхайм, Rohanstr.16 
 
Вам для цього потрібен паспорт і підтвердження від людини у якої Ви зупинилися 
(підтвердження орендодавця де Вам дозволено проживати). Це підтвердження орендодавця 
Ви знайдете на сторінці міста Еттенхаймі https://www.Ettenheim.de/meldewesen.  
 

2. Потім, будь-ласка, повідомте в міську адміністрацію особисто або через електронну 
пошту (ordnungsamt@ettenheim.de),  щоб у разі змін та нових пропозицій ми змогли Вас 
проінформувати. 

 
Ім’я, прізвище, день народження, місце проживання в Україні, поточне проживання в 
Еттенхаймі, та номер мобільного телефону. 
 
 

3. Важливо   будь-ласка, крім цього, Вам потрібно зареєструватися в управлінні іноземців 
в Офенбурзі (Тел: 0781 805 1515 або е-поштою: auslaenderwesen@ortenaukreis.de ). Для 
Цього потрібно біометрична фотографія а також паспорт чи інше підтвердження особи.  

 
Українські громадяни з біометричним паспортом можуть знаходиться 90 днів без візи, потім 
повинен бути зроблений термін в управління іноземців в Оренбурзі, щоб подовжити вид на 
проживання. 
 
Крім цього будь-ласка не забудьте підписати вашу поштову скриньку, щоб важливі листи та 
повідомлення  доставлялися. 
 

Звернення за соціальною допомогою 
 
З 01.06.2022 беруть на себе опіку над біженцями із України центри занятості. Раніше за надання 
пільг відповідало  міграційне управління. 
 
Для людей які на даний момент проживають  в Ettenheim, діє муніципальне сприяння 
працевлаштування. Контактні данні (KOA) в Ларі : 
 
КОА Lahr 
Alte Bahnhofstraße 10 (Nestle Carree) 
77933 Lahr 
07821 954492000 
https://www.Ortenaukreis.de/koa 
 
Усі кому вже надали виплати, будуть  проінформовані безпосередньо з КОА (центр занятості ). 
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Соціальні виплати до 31.05.2022 можна також в районному відділенні Ортенаукрайс.Для цього 
повинна бути подана заява на соціальні виплати. За адресою: 
 
Через електронну пошту: asylbewerberleistungen@ortenaukreis.de 
Поштою: Badstraße 20a, 77652 Offenburg 
 
Заява: 
file:///C:/Users/fb1pl12/Downloads/AntragaufLeistungennachdemAsylbewerberleistungsgesetzPDF  
Заява за соціальною допомогою стоїть зараз на український  та російській мові,на сторінці LRA 
(Landratsamt). 
За телефоном: 0781 8059039, е-пошта : Asylbewerberleistungen@ortenaukreis.de  або онлайн 
https://termine.lraog.de/select2?md=11  

 
 

Важлива примітка: заява про допомогу громадян України розглядається як 
«клопотання про захист» і тільки так можуть оформитися соціальна допомога. 
 

Які документи вам потрібно додавати? 
 
- Копія паспорта 
- Свідоцтво про реєстрацію в Ратуші   (Meldebescheinigung) 
- Копія посвідки на проживання/тимчасовий сертифікат (Fiktionsbescheinigung) 

Довідка від імміграційних органів ( Vorsprachebescheinigung der 
Ausländerbehörde) 

- А також банківський рахунок 
 
Контакти закордонного відомства: 
 
Landratsamt Ortenaukreis (Будинок суду області Ортенау) 
Migrationsamt                    (Міграційне бюро) 
Badstraße 20a 
77652 Offenburg 
 
Консультативна підтримка та турбота, допомога при застосуванні та первинна консультація: 
 
Через менеджера з інтерграції районного відділення, юрисдикція Ettenheim: 
 
Бюро:     Rohanstr.4 , Ettenheim,     години відкриття: 
 Понеділок + четвер  9:00 - 12:00, вівторок +середа 14:00 - 16:00 
 
 
Послуги поза межами годин відкриття: 
 
Bienvenu Tchatchou, тел. 0152 39 52 31 58 
Monika Brede, тел. 0152 09 07 05 92 
 
 
Контакти міської адміністрації Еттенхайм 
 
Stadt Ettenheim (місце Еттенхайм) 
Hauptamt (Flüchtlinge&Migration)  Головний офіс (біженців та міграції) 
Rohanstraße 16 
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77955 Ettenheim 
 
Heike Labusga 
Tel.07822 432 160, 0159 04189392 
heike.labusga@ettenheim.de 
 
Консульські питання: 
По запитанням оформлення, та в випадку дії закінчення паспорту або видачи паспорту для 
дітей ви можете звертатися в посольство України  в Німеччині . 
 
Проживання: 
Якщо у Вас не має ніяких приватних контактів (родичі, друзі, роботодавці) в окружній області 
Ортенау, Ви повинні звернутися на первинний прийом в Karlsruhe (LEA), тел.0721 72 58 50 
 
В місці Ettenheim приїхало 140 людей із України. Повинно було 90 чоловік.Таким чином тут 
знаходяться значно більше ,як фактично було б закріплено за місцем виходячи з кількості 
жителів. Це було б неможливим без добровільної приватної допомоги людей. 
 
Міська адміністрація пропонує приватні квартири чи кімнати на перший час для людей, які 
шукають захисту ( з приватного до приватного). Які знаходяться в обмеженій кількості. 
 
 
Харчова- дошка в місці Herbolzheim 
 
Харчова дошка в Herbolzheim видає їжу. На неї може претендувати кожен, хто живе на низьку 
пенсію ,ALG 2 чи інші виплати. Для здійснення покупок у магазинах потрібна авторизаційна 
картка , яку ви маєте отримати безпосередньо від магазину. 
 
Дошка в місці Herbolzheim знаходиться за цією адресою: 
Години відкриття: 
Понеділок 10 - 15  
Вівторок     10-12 
Середа       10-15 
Четвер        10-12 
П’ятниця     10-12 
 
Додаткову інформацію ви знайдете на сторінці www.tafel-Herbolzheim.de 
 
 
 
 
Відкриття банківського рахунку: 
 
Для відкриття банківського рахунку ( наприклад для отримання соціальних допомог) вам 
потрібно додавати паспорт та свідоцтво про реєстрацію в ратуші Еттенхайм. 
 
Склад одягу в Еттенхаймі 
 
Основні необхідні речі Secod Hand та взуття можливо купити на складі Ассоціації «Нового 
початку» (Neustart e.V)  
 
Склад одягу пропонує: 
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шкарпетки, спідня білизна, штани, спідниці, сукня, сорочки, пальто, як і взуття, сумки, шапки 
та схоже. Також каструлі для приготування їжі і посуд мається в запасі. 
 

Коли? 
 
Склад  одягу працює завжди у середу  з 16:30 – 17:30 
 
Де? 
 
Домашня школа St.Landolin, Будівля В4, Підвал ( вхід ліворуч) 
 
Де це знаходиться на шкільному кампусі? 
 
З головної дороги до домашньої школи (Heimschule) повернути -> через місце для паркування, 
до кінця -> далі йти пішки постійно прямо (через шкільне подвір’я, заздалегідь біля їдальні) до 
останнього будинку, після, приблизно 200 метрів (ліворуч видно Кав’ярня зустрічі та 
спортивний майданчик, направо знаходиться каплиця та галявина, на якій іноді знаходяться 
кози). 
 
 
Будь-ласка, за вимогою звернутися за оговореним часом до: 
Контактний тел. 0177 3013634 Regina Dees 
 
Посередництво меблів 
 
Сім’я Кольпинг ( Kolpingfamilie) керівництво Frau Bäumler, допомагає в упорядкуванні меблів, 
велосипедів та інше. 
 
Зустріч у середу 
 
У середу 08.06.2022  з 15 -17 відбувається зустріч в кафе Löwenherz для людей із України в 
останній раз . 
 
З кавою та тістечком пропонується можливість порозмовляти, познайомитись та обмінюватись 
досвідом. Для дітей та підлітки існують  ігри та програма для рукоділля. Ласкаво просимо всіх. 
Реєстрація не потрібна. Застосовується  3Gправило, тобто для щеплених, тих хто видужав або 
щойно перевірений. Пожертвування тортів дуже вітаються. 
 
Зустріч по середам є спільним підприємством асоціації Löwenzahn e.V.,Neustart e.V.,місця 
Ettenheim та добровільних помічників. Хто бажає підтримати кафе команду , звертайтеся за 
адресою ukraine@ettenheim.de . 
 
Де?  Кафе Löwenz, Stabhaltergässle 12, Ettenheimweiler. 
 
Церковна служба 
Євангелістська та католицька церква в Еттенхаймі запрошує кожного вівторка о 18.00 год. 
Церква, Johann-Baptist-von-Weiß-Straße 23 . 
Всіх ласкаво просимо! 
 
Пасторка Severine Plöse (тел.07822 9646) і пастор Martin Kalt (07822 444680)  
 
Корона-щеплення: 
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На городській сторінці (Homepage) https://www.Ettenheim.de/aktuelle-Informationen-zum-
Coronavirus   знаходиться информація  про щеплення Від корони українською мовою. 
 
Якщо Ви бажаєте отримати безкоштовне щеплення від Ковіду, ми допоможемо з контактами 
до лікаря. 
 
Тел.  07822 432 102 Heike Schillinger , Heike.schillinger@ettenheim.de  
 
 
Будь-ласка, тестуйте себе постійно!! 
 
Центри для тестування Корони: 
В Еттенхаймі є велика кількість станцій для тестування на COVID, тести безкоштовні і 
пропонують Вам впевненість для себе і для людей які Вас прийняли 
 
Огляд через всі станції від COVID Ви знайдете на цій сторінці: 
https://www.Ettenheim.de/ettenheim-testet-corona-schnelltestmoeglichkeiten  
 
 
Пересування власними автомобілями 
 
Українські автомобілі,без зеленої картки або EU -Страхування ( http://grenzversicherung.eu/) 
застраховані до 31.052022 через німецьке зелене бюро. 
 
Deutsches Büro Grüne Karte e.V. 
Wilhelmstraße 43/43G 
10117 Berlin  
TEL. 030 20205757 
Telefax 030 20206757 
 
Повідомлення претензій у випадку аварії: claims@gruene-karte.de 
 
  
Подорож на громадським транспортом: 
 

1. (ÖPNV )   квиток  на громадський транспорт  діє з 1 червня по 31 серпня 2022 року. 
Квиток вартістю 9 євро- це обмежена спеціальна пропозиція. Місцевий громадський 
транспорт (ÖPNV) у Німеччині. Це загальнонаціональний місячний абонемент, який 
коштує 9євро і тому значно дешевший за звичайні абонементи. Квиток включає всі види 
громадського транспорту ( ÖPNV). Це включає регіональні поїзди , регіональні експреси, 
метро, приміські поїзди , автобуси та трамваї.Далекі трафіку, такі як ICE, не 
покриваються квитком. 

2. Безкоштовний одноразовий міжміський проїзд для українських біженців за квитком 
Deutsche Bahn „Helpukraine“: це доступно українським гостям у всіх туристичних центрах 
DB та агентствах Deutsche Bahn у Німеччині. Безкоштовний квиток дійсний для місцевих 
поїздок до будь-якої  станції призначення. Це дозволяє біженцям знайти свої сім’ї , 
родичів і знайомих у будь-якому місці Німеччини.Среціальний квиток – це одноразова 
пропозиція, щоб біженці могли дістатися до місця призначення, має бути здатним. 
Додаткова інформація про це також доступна англійською та українською за адресою 
https://www.Bahn.de/Info/helpukraine. 

3. Безкоштовне багаторазове користування всіма місцевими поїздами по всій Німеччині  
Для цього достатньо посвідчення особи ( паспорт/посвідчення особи). Цією 
пропозицією можна скористатися неодноразово. Джерело: веб-сайт районного офісу 
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Ortenaukreis ( https://www.Ortenaukreis.de/unsere-Ämter/Dezernat-2-Infrastrukturen-
Baurecht-Migration/Migrationsamt/Hilfe-für-ukrainische-Staatsbürger/Hilfe-für-ukrainische-
Staatsangehörige) .Велике спасибі Урсулою Мостер за три відомості. 
 

 

Медичний огляд та терапевтична допомога 
 
Група Mediclin яка знаходиться в Офенбурзі готова прийняти пацієнтів із України без 
бюрократичного оформлення, надати медичну та терапевтичну допомогу. 
 
Невідкладна, або швидка допомога:буде заповнено лікарем 
 
При хворобі: довідка про стан здоров‘я або страхове свідоцтво можливо оформляти в будинку 
суду (Landratsamt ) , для цього потрібно копію паспорта, особисті дані особи та підтвердження 
про реєстрацію з реєстратурі мешканців. 
 
Контактні особи: 
Пані Bugarova тел. 0781 805 9037 факс: 0781 805 9032, krankenhilfe-asylblg@ortenaukreis.de 
Пані Lewandowski тел 0781 805 9020 факс 0781 805 9032, krankenhilfe-asylblg@ortenaukreis.de 
 
 
 
 
Школи в Ettenheim  
 
На даний момент ще не ясно,чи можна і яким чином відвідувати школу на постійній основі. 
В проміжний період сім’ї мають звертатися до існуючих шкіл. 
 
Початкова школа: 
Діти, яки народилися між 01.09.2012-30.06.2012 зазвичай ходять до школи в Німеччині . 
Наступні початкові школи знаходяться в Ettenheim (розподіл до відповідної початкової школи 
залежить від місця проживання) 

- August -Ruf-Bildungszentrum, Початкова школа ( діти з основного місця Ettenheim 
відвідують цю школу. 

- Початкова школа в Altdorf (діти з району Altdorf та Ettenheimweiler відвідують ці 
школи.) 

- Початкова школа в Münchweier (діти з району Münchweier, Ettenheimmünster та 
Wallburg відвідують цю школу. 

 
Середні школи 
 
Діти та підлітки, які народилися з 31.08.2012 або раніше, за звичай ходять в середні школи чи 
інші. 

- August-Ruf-Bildungszentrum, середня освіта (Real- та Werkrealschule) 
- Домашня школа St.Landolin ( середня школа, комерційний професійний коледж І, 

загальна освіта 
- Городська гімназія 

 
Попередня кваліфікація: 
 
Також можливо , що підлітки з 15 років мають зробити попередню кваліфікацію роботи та 
професії . Для цього потрібно навчатися в ПТУ. 
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За питаннями що стосується Шкіл , будь ласка зв’яжіться до  
Julia Zehnle, tel. 07822 432. 110 aбо за електронною поштою: julia.zehnle@ettenheim.de  
 
 
Українські шкільни книжки можна скачати безплатно: 
 
https://www.mildenberger-
Verlag.de/Page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1379&mtm_campaign=nlgsl/2022/0
4/04_Ukraine_Schulbuecher&mtm_medium=newsletter&mtm_source=nlgsl  
 
 
Дитячи садочки 
 
 
На даний момент ще не ясно, чи можна і яким чином відвідувати дитячий садочок на постійній 
основі. Як що у вас є інтерес на місце в дитячому садочку в Ettenheim, будь ласка повідомте нас. 
 
Реєстрацію на садочок  ви можете зробити на сторінці: 
 
Www.Ettenheim.de/Kindergärten-Krippen  
 
Як що вам в цьому потрібна допомога звертайтеся до Frau Aline Köbele ( тел 07822 432 111 чи за 
е-поштою :  Aline.koebele@ettenheim.de  
Будь ласка зверніть увагу що це можна зробити німецькою або англійською мовою. 
 
 
Інтенсивний мовний курс в Ettenheim: 
 
Народна школа ( VHS) пропонує інтенсивні мовні курси в Ettenheim. 
Дальні  інформації ви знайдете https://vhs.Lahr.de  
 
Інтенсивні мовні курси на літні відпустки 2022: 
 
Район Ортенау пропонує у співпраці з інститутом німецької мови в Offenburg під час літніх 
відпусток інтенсивний мовний курс з 150 навчанних уроків з цільовим уровнями b3.  
Додаткові інформації www.Ortenaukreis.de/Sprachkurse  
 
Крайній термін реєстрації до 22.06.2022 
 
 
Поводження з відходами  
 
Офіс управління відходами додає підказки щодо сортування українською мовою 
 www.Abfallwirtschaft-Ortenaukreis.de/Formular-Infotheke  
 
 
 
 
Інформації уряду штату Baden-Württenberg та області Ортенау 
 
На сторінці федерального уряду знаходяться питання та відповіді для людей шукаючих захисту 
із України  FAQ -Каталогі ( німецькою та українською мовою).  
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https://www.intergrationsbeauftragte.de/Ukraine  
 
https://www.intergrationsbeauftragte.de/in-de/Staatsministerin/Krieg-in-der-Ukraine  
 
 
Інформація про питань на Корону  ви можете знайти на сторінці: 
https://www.intergrationsbeauftragte.de/bi-de/Staatsministerin/Corona  
 
 
На сторінці уряду штату Baden-Württemberg знаходиться перша інформація для прийняття 
допомоги та питань з виду на проживання для українців та постійно оновлюється: 
 
https://www.Baden-wuerttemberg.de/de/Service/Infos-zur-Ukraine-Krise/  
 
Також є інформація в області Ортенау на сторінці: 
www.ortenaukreis.de 
 
Загальна інформація  
 
Зміст цього інформаційного листа постійно оновлюється і Ви можете це прочитати на сторінці 
Місця Еттенхайма ( Ettenheim) 
 https://www.Ettenheim.de/Ettenheim-hilft-Unterstützung-fuer-gefluechtete-Menschen-aus-der-
Ukraine  
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