
 
 

 

Волонтерська підтримка інтеграції біженців з  України в Німеччині 

 
Що таке допомога в процесі інтеграції? 
Це тимчасова взаємодія та комунікація, під час якої 
одна особа допомагає іншій адаптуватися на новому 
місці. Супровід та підтримка інтеграції новоприбулих 
до Німеччини має сприяти їхньому особистому, 
навчальному та професійному орієнтуванню в нових 
умовах.  
 
У чому полягає підтримка волонтерів? 

              
 Ознайомлення з суспільними нормами, життям та культурою Німеччини 
 Зустрічі 
 Сприяння в організації відпочинку 
 Допомога у вивченні німецької мови 
 Супровід у державних установах та офіційних інстанціях 
 Підтримка під час запланованих зустрічей  
 Орієнтування в Ерфурті   
 Спільна участь у спортивних заходах  
 Допомога з листуванням 
 ….. 

 
Куди звертатися за допомогою? 
Просто зв’яжіться з нами або приходьте до нас. 
Центр з питань інтеграції та міграції 
вул. Рози Люксембург 50, 
99086 Ерфурт 
Тел.: 0361/6431535 
Zentrum für Integration und Migration (ZIM) 
Rosa-Luxemburg-Straße 50, 
99086 Erfurt 
Tel.: 0361/6431535 
E-Mail: zim@integration-migration-thueringen.de 
www.integration-migration-thueringen.de 
Instagram: @zimerfurt 
Facebook: @ZentrumFuerIntegrationUndMigration 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

Волонтерская поддержка – через руководство центра по 
интеграции 
 
Что такое поддержка интеграции? 
 
Интеграционная поддержка – это 
временные отношения между двумя 
людьми, в которых один человек 
сопровождает и поддерживает 
другого.  
 
Волонтеры помогают во всех вопросах:  
 
устройство в школы и детсады, поисках квартир, устройства на 
курсы и тд. 
 
Цель работы: 
 
• Сблизить обычаи, познакомить с жизнью  и культурой  
Германии 
• Проводить  вместе время и досуг 
  

• Помощь в изучении немецкого языка 
• Сопровождение в социальные учреждения 
• Помощь в записи на приемы 
• Ориентация в Эрфурте 
• Совместные занятия спортом 
• Помощь с письмами 
 
 
Просто свяжитесь с нами или приходите. 
 
Наш адрес: 
Центр интеграции и миграции (ЦИМ) 
Роза-Люксембург-Штрассе 50 
99086 Эрфурт 
Телефон: 0361/6431535 
Электронная почта: zim@integration-migration- 
 



 
 

 

Ehrenamtliche Unterstützung – durch Integrationsbegleiter*innen 

 
Was ist eine Integrationsbegleitung? 
Eine Integrationsbegleitung ist eine zeitlich begrenzte 
Beziehung zwischen zwei Menschen, in der eine Person 
eine andere begleitet und unterstützt. Begleiter*innen 
helfen dabei persönliche, schulische und berufliche Wege 
positiv zu beeinflussen. 
 
Was machen Integrationsbegleiter*innen? 

 Die Gepflogenheiten, das Leben und die Kultur 
Deutschland näher bringen 

 Gemeinsames Zusammensein 
 Freizeitgestaltung 
 Hilfe beim Deutsch lernen 
 Begleitung zu Behörden/Ämtern 
 Unterstützung bei Terminen  
 Orientierung in Erfurt 
 Gemeinsame sportliche Aktivitäten 
 Unterstützung bei Briefen 
 ….. 

 
Wie finden Sie eine Integrationsbegleitung? 
Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf oder kommen vorbei. 
Zentrum für Integration und Migration (ZIM) 
Rosa-Luxemburg-Straße 50 
99086 Erfurt 
Tel.: 0361/6431535 
E-Mai: zim@integration-migration-thueringen.de 
www.integrationsbegleiter-erfurt.de 
Instagram: @zimerfurt 
Facebook: @ZentrumFuerIntegrationUndMigration 

 
 
 
 

 
 


