
Ви можете подати заяву до служби соц�ального та житлового захисту на соц�альн�
виплати в�д держави, наприклад, п�льги на харчування, особисту г�г�єну та охорону
здоров’я. Там вам також орган�зовують проживання.

Ви повинн� спочатку зареєструватися в �мм�грац�йн�й служб� як б�женець з України, щоб
отримати подальшу допомогу. Тут ви також можете д�знатися, як подати заяву до служби
соц�ального захисту населення на (ф�нансову) п�дтримку на проживання, харчування та
медичну допомогу. Для реєстрац�ї в�зьм�ть �з собою паспорт та вс� наявн� документи. В
�мм�грац�йн�й служб� є люди, як� допоможуть вам �з регестрац�єю, наприклад, з ерекладом
формуляр�в та розмов. 

4. ЗНАЙТИ (НОВИХ) ДРУЗІВ

ПЕРШІ КРОКИЛаскаво просимо до
Магдебурга

1. ОРГАНІЗУЙТЕ ПРОЖИВАННЯ НА ПЕРШІ КІЛЬКА НОЧЕЙ

2. РЕЄСТРАЦІЯ В ІММІГРАЦІЙНІЙ СЛУЖБІ

Якщо можливо, орган�зуйте м�сце для ноч�вл� в Магдебурз� на перш� три-чотири дн�.

3. ЗВЕРНУТИСЬ ДО СЛУЖБИ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЖИТЛОВОГО ЗАХИСТУ

У м�ст� багато культурних, соц�альних та спортивних заход�в. Інформац�ю можна
знайти на веб-сайт� м�ста Магдебург за адресою www.magdeburg.de та у м�грац�онному
пут�внику за адресою www.willkommen-in-magdeburg.de.

Опубл�ковано департаментом соц�альних питань, молод� та охорони здоров’я столиц� земл� Магдебург у сп�впрац� з
м�жнародним товариством Саксон�ї-Ангальт (Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.) та магдебурзьким волонтерським
агентством (Freiwilligenagentur Magdeburg e.V.).

a) друз�, знайом�
Ви можете запитати у друз�в та знайомих у Магдебурз� та околицях. Або, можливо, у вас
є знайом� в �нших м�стах, у яких є друз� та родина в Магдебурз�.
b) Онлайн-платформа для допомоги в приватному житл�
Багато людей у Магдебурз� хочуть допомогти. Вони забезпечують б�женц�в з України
л�жками у своїй приватн�й квартир� чи будинку. На сайт� www.unterkunft-ukraine.de ви
знайдете численн� пропозиц�ї. Будь ласка, зв’яж�ться безпосередньо з цими людьми!

Ім�грац�йна служба | Breiter Weg 222 | 39104 Магдебург
понед�лок з 8 до 12 | в�второк з 8 до 12 та з 14 до 17 | середа з 8 до 12 | четвер 8 до 12 |
п'ятниця  8 до 12

Служба соц�ального та житлового захисту | Georg-Kaiser-Straße 3 | 39116 Магдебург

понед�лок з 9 до 12 | в�второк з 9 до 12 та з 14 до 17.30 | п'ятниця з 9 до 12

Існують також р�зн� орган�зац�ї, як� надають п�дтримку для зустр�ч� з �ншими людьми,
наприклад, м�жнародне товариство Саксон�ї-Ангальт (Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt)
в einewelt haus, за адресою Schellingstraße 3-4, 39104 Магдебург. Також можна
скористатися консультац�ями р�дною мовою (телефон 0049 391 5371 225).

otto heißt willkommen otto hilft der ukraine otto integriert

У служб� соц�ального захисту не завжди є перекладач. Для впевненост� можна взяти
друз�в чи знайомих для допомоги з перекладом.

Будь ласка, зверн�ться до серв�сного пункту б�ля входу.

В Магдебурз� �снує Н�мецько-Українська Асоц�ац�я Саксон�ї-Ангальт (Deutsch-Ukrainische
Vereinigung Sachsen-Anhalt e.V.): www.ukraine-sachsen-anhalt.de

http://www.magdeburg.de/
http://www.magdeburg.de/
https://www.unterkunft-ukraine.de/
http://www.ukraine-sachsen-anhalt.de/

