
Громадяни Украї ни можуть перебуват и на території Ні меччини дні в без ві зи Вони от римують

дозві л на т имчасове перебування в Німеччині ві дпові дно до розді лу Закону про перебування

Бі женці які проживають в Есслі нг ені приват но повинні протяг ом дні в з явит

ися до реєст раці йного офі су мі ста Есслі нг ен Реєстрація здійснюється в центрі обслуг овування

Сервісний пункт Україна

Якщо Ви проживаєте в приват ні й кварт ирі у місті Есслінген зверні ться будь ласка до сервісного
пункту Україна Там ви зможете отримати наступні послуг и мі ської адмі ні ст
раці ї Есслі нг ена

 Первинна реєст раці я

 Реєст раці я за місцем проживання

 Подання заяви на посвідку на проживання

 Подання заяви на от римання фі нансової допомог и

 Консультування з соціальних питань

Важливо для виплат и допомог и необхідно щоб г ромадяни Украї ни мали рахунок у ні мецькому
банку Додаткову і нформаці юможна от римат и безпосередньо у відділеннях банків

Міський квиток надає право на рі зномані т ні знижки в м Есслі нг ен дитяча прог рама
басейни клуби т ощо
Культурний квиток безкошт овний або пі льг овий вхі д на концерт и в музеї музичні
школи цент ри осві т и дорослих тощо
Сімейний квиток землі Баден Вюртемберг дає змогу сі мям ві дві дуват и
палаци сади та музеї в Баден Вюртемберзі безкошт овно або за зниженою ці ною ваучери

Подати заявку можна в Сервісному пункті Україна або за наступним контактом

mailto:buergerservice-soziales@esslingen.de
mailto:buergerservice-soziales@esslingen.de


Поряд із правом на фі нансову допомог у ви маєте також право на медичну допомог у Ви от
римаєте сертифікат про медичне ст рахування і зможете звертатися до лі каря за
вашимвибором дові дник лі карі в

 Неві дкладна медична допомога в клі ні ці Есслі нг ена

 Клініка неві дкладної медичної допомоги для ді тей та молоді в Есслі нг ені тел

 Служба швидкої офтальмолог і чної допомог

 Служба неві дкладної ст омат олог і чної допомог и

 

У разі потреби у неві дкладній медичній допомозі зверні ться будь ласка безпосередньо до ві
дді лення неві дкладної медичної допомог и клініки Есслінгена

Пі дбі рка росі йськомовних лі карі в у Есс лі нг ені

 

 

 

Щеплення ві д коронаві русу та інформацію щодо вакцинації можна отримати в таких мі сцях

 

 

 І нформаці я щодо вакцинаці ї ві д І нст итуту Роберта Коха

https://www.kvbawue.de/
https://aerzte-am-werk.de/
https://www.malteser-neckar-alb.de/impfen
https://www.impftestambulanz.de/esslingen/
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-Ukrainisch.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-Ukrainisch.pdf


 Центр психологічного консультування для сім ї та молоді

 Неві дкладна психосоці альна допомог а перша допомог а Ваші й душі

 Допомога вагітним жінкам у надзвичайних ситуаціях Федеральний фонд матері та дит ини
захист ненародженог о жит тя

 Соціальна служба католицьких жінок консультації для вагітних

 Соціально психіатрична служба у м Есслінген Консультативні послуги щосереди з до
години

 Об єднання в районі Есслінген центр психологічної допомоги та консультацій для
вагітних

Тут у вас є можливі сть подат и заявку на отримання речей першої необхідності для
новонародженої дитини 

 Телефон дові ри щодо насильства щодо жі нок

 Гаряча лі ні я щодо сексуальног о насильств

 Дові дкова лі ні я для ваг і т них які потребують допомог и

https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/
https://www.skf-stuttgart.de/
mailto:schwangerschaftsberatung.es@skf-drs.de
mailto:GPV@esslingen.de
https://www.kreisdiakonie-esslingen.de/
mailto:schwangerenberatung.es@kdv-es.de


Орієнтаційний курс німецької мови з відкритою ігровою групою для дітей від до років
проходить в центрі освіти для дорослих за адресою

Інформація з приводу часу проведення курсу тут  
 
Пі сля реєст раці ї в Сервісному пункті Україна ви маєте право взяти участь в і нтег раці йному та
або орієнтаційному курсі німецької мови Заявки на курси мають бут и подані до Федеральног о
управлі ння у справах мі г раці ї та бі женці в
Відповідні заявки можна от римат и на веб сайті управління у Сервісному пункті Україна або в
цент рі осві т и для дорослих

Особистий запис на курс за адресою

Актуальні години прийому дивіться на сайті
Для реєстрації на курс з собою необхідно мати документи що посвідчують особу

Перекладачі волонтери надають допомогу і супровід під час різних прийомів та зустрічей
прийоми в державних службах та установах прийом у лікаря школі тощо

Запит та контакти за адресою

Магазин продукти харчування

Магазин меблі дитячий одяг іграшки

жіночий та чоловічий одяг

https://www.vhs-esslingen.de/
https://www.vhs-esslingen.de/
mailto:migration-integration@esslingen.de


Безкоштовні продукти харчування за адресами 

 

 

Консультації та допомога

 

mailto:monika.brucklacher@stuttgart.ihk.de
https://handbookgermany.de/ru.html
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua

