
Інформація та пропозиції для біженців (з України) у VG Aar Einrich *(Адміністрація 2 міст Ганштетн і 
Катценельнбоген): 
 

 Будинок Культури Кремль:  

(місцева назва «Кремль», так називається тому, що будівля збудована з червоної цегли) 

 Курс німецької мови  

Кожну п’ятницю з 15:30 до 17:00, викладач Давид Шмідль, інформація за телефоном +49 6430-929724, 

Кремль. Приходити можна до класу навіть якщо ви приїхали нещодавно або із запізненням. 

 Консультації для біженців 

Diakonisches Werk пропонує консультації та підтримку щодо закону щодо притулку та права 

проживання. Щосереди з 9:00 до 12:00. Телефонна реєстрація з Ульріке Мачитка за +49 6432-920 5441 

або +49 160 92291351. 

 Мистецькі курси для дітей та підлітків 

За запитом в KuKuNat в Нецбах, безкоштовна участь для українських дітей, інформація за телефоном. 

+49 6430-925264, Патріція Янінг 

Усі пропозиції Кремля Культурхаус, Бургшвальбахер 8, 65623 Hahnstätten/Zollhaus можна знайти на 

www.kreml-kulturhaus.de, телефон +49 6430-929724 

Будинок родини у місті Катценельнбоген  

 Вивчай німецьку 

По вівторках з 10:00 до 11:30 та по четвергах з 15:30 до 17:00. Реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА! За потреби 

надається догляд за дітьми на час уроку. 

 Творче кафе Кунтербунт: 

Акція діє кожні 14 днів по четвергах з 10:30 до 12:30. Наступна дата 5.05.22. Пропозиція безкоштовна. 

Креативна кав’ярня Kunterbunt пропонує відкритий простір для спілкування, а також для в’язання, 

в’язання гачком чи шиття. 

 Якщо є бажання щодо допомоги: для волонтерів та спонсорів або обмінятися інформацією, 

знайти рішення та об’єднати зусилля – наради відбуваються регулярно. Звертайтеся за 

вказаними телефонами. Дзвонити заздалегідь (перед тим як їхати). 

 Консультації для біженців: 

Diakonisches Werk пропонує консультації та підтримку щодо закону щодо притулку та права 

проживання. Щочетверга з 14:00 до 17:00. Телефонна реєстрація у Dr. Jeorjios Martin Beyer +496432-

920 544 0 або +49160 7066832. 

Усі пропозиції розміщені в сімейному будинку, Römerberg 12, 56368 Katzenelnbogen, 2 поверх. Інформація та 

реєстрація:+496486 7178, info@hdf-katzenelnbogen.de, www.hdf-katzenelnbogen.de  

Безкоштовна перша допомога українським біженцям у Берггаузені та Ганштеттені 

 ПЕРША ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКИМ БІЖЕНЦЯМ, Hauptstr.12, 56368 Berghausen 

Безкоштовна поставка одягу, взуття, засобів гігієни та багато іншого Графік роботи: вт,чт з 14:00 

до 18:00, за телефоном +49160-93129136, Катерина Рудюк. 

 Нова 2.0 

Безкоштовна перша допомога біженцям та співгромадянам, які потребують допомоги, 

щовівторка з 14:00 до 16:30 та за попереднім записом за адресою: Breitenplatz, 65623 

Hahnstätten. 

Інформація про проект допомоги Аар-Айнріха, Мануела Ягер за номером +49177-3683954 

 

Пропозиції для спорту та відпочинку 

Будь ласка, дізнайтеся про пропозиції щодо спорту та ін.секцій,гуртків у регіональних спортивних 

клубах за місцем проживання. 
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