
 

   

Список пропозицiй  

Пропозицiï за участю та пiдримкою волонтерiв для бiженцiв в Мюльзаймi на Рурi 

 

Магазини безкоштовного одягу "Jacke wie Hose" та "Ringelsöckchen" 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Caritas-Sozialdienste e. V. Rüdiger Pilotek 

ruediger.pilotek@caritas-

muelheim.de 

 

Контактна особа на мiсцi: 

 

Магазин Jacke wie Hose: 

Pörtener, Stephan 

stephan.poertener@caritas-

muelheim.de 

 0208-30008-30 

 

Магазин Ringelsöckchen:  

Hüttenhoff, Elke 

elke.huettenhoff@caritas-

muelheim.de 

0208-30008-86 

Kleiderkammern der Caritas, 

Hingbergstr. 176, 45470 

Mülheim an der Ruhr,  

(U-Bahn-Haltestelle: U18, 

Christianstraße) 

Допомога з розмiщенням 

Хто надає: До кого звертатися: Де знаходиться: 

Caritas-Sozialdienste e. V. Rüdiger Pilotek 

ruediger.pilotek@caritas-

muelheim.de 

Caritas-Sozialdienste e. V. 

Що пропонує: 

Допомога у наданнi вiльноï житловоï площi для украïнських бiженцiв. Також органiзацiя 

пожертв меблiв та предметiв домашнього вжитку. 

Додаткова iнформацiя: 

- Пропозиція для всiх мешканців Мюльхайму 

- Догляд за дiтьми не надається 

- Послуга безкоштовна 
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Що пропонує: 

Прийом та видача одягу в хорошому станi для дiтей та дорослих.  

 

 

Додаткова iнформацiя: 

- Пропозиція для всiх мешканців Мюльхайму 

- Послуга для дорослих та дiтей 

- Видача одежi для украïнських бiженцiв безкоштовна 

- Догляд за дiтьми не надається 

 

Консультацiйний центр для бiженцiв та мiгрантiв Caritas Mülheim 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Caritas-Sozialdienste e. V. Farida Hamza   

Консультант з питань бiженцiв 

та мiгрантiв 

farida.hamza@caritas-

muelheim.de 

 0208-448348 

Caritas-Zentrum Eppinghofen, 

Vereinsstraße 10-12, 45468 

Mülheim an der Ruhr 

Що пропонує: 

Допомога мiгрантам у вирiшеннi рiзноманiтних життєвих ситуацiй та завдань, а також 

пiдтримка у розробцi подальших перспектив для розвитку. 

Додаткова iнформацiя: 

- Пропозиція для всiх мешканців Мюльхайму 

- Догляд за дiтьми не надається 

- Послуга безкоштовна 

- Консультацiя та супровiд 

 

Органiзацiя речових пожертв 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Caritas-Sozialdienste e. V. Monika Schick-Jöres 

Координаторка громадськоï 

благодiйностi 

monika.schick-joeres@caritas-

muelheim.de 

Caritas-Sozialdienste e. V., 

Hingbergstr. 176, 45470 

Mülheim an der Ruhr 
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Що пропонує: 

Речовi пожертви (засоби гiгiєни, господарскi товари, шкiльне приладдя та iнше.) 

Прийом речей у хорошому станi та передача ïх бiженцям з Украïни, якi цього потребують. 

Додаткова iнформацiя: 

- Пропозиція для всiх мешканців Мюльхайму 

- Догляд за дiтьми не надається 

- Послуга безкоштовна 

 

Мiжнародна кулiнарна група для жiнок 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Caritaszentrum Eppinghofen Bilge Ilgin Integrationsagentur 

bilge.ilgin@caritas-muelheim.de 

Klöttschen 22, 45468 Mülheim 

an der Ruhr 

Що пропонує: 

Спiльне приготування страв рiзних кухонь свiту (бiльшiсть учасниць - жiнки з Сирiï), є 3 

вiльних мiсця 

 Додаткова iнформацiя: 

- Пропозиція для мешканок району Eppinghofen 

- Догляд за дiтьми не надається 

- Вартiсть послуги  1 – 2 Euro 

- Зустрiчi проходять нiмецькою мовою, що сприяє їï покращенню 

 

Вiдкриті зустрiчі для бiженцiв з Украïни 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Caritaszentrum 

Eppinghofen 

Bilge Ilgin 

Integrationsagentur 

bilge.ilgin@caritas-muelheim.de 

Klöttschen 22, 45468 Mülheim 

an der Ruhr 

Що пропонує: 
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- Пропозиція для біженців з України 

- По понеділках 15:00-17:00 

- Перші 6 зустрічей до літніх канікул 

- Зустріч для спілкування за чашкою кави та куштуванням тістечка 

- Перекладач буде присутній на зустрічі 

 Додаткова iнформацiя: 

- Пропозиція для мешканцiв району Eppinghofen та Stadtmitte 

- Догляд за дiтьми не надається 

- Послуга для родин з Украïни 

- Послуга безкоштовна 

 

Німецька мова для початківців 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Caritas Zentrum 

Eppinghofen та Centrum 

für bürgerschaftliches 

Engagement 

Bilge Ilgin 

Integrationsagentur 

bilge.ilgin@caritas-muelheim.de 

 

Gilberte Raymonde Driesen 

gilberte.driesen@cbe-mh.de 

 

Волонтери/ Викладачі 

Herrn Gerd Büttner 

Frau Renata Reinarzt  

Klöttschen 22, 45468 Mülheim 

an der Ruhr 

Що пропонує: 

Заняття для біженців та мігрантів. Використання учбових материалів для поглиблення вивченого. 

Вправи на розширення словникового запасу. Співання пісень разом для кращого засвоєння 

матеріалу. Мотивація та керівництво у застосуванні вивченого матеріалу на рівні А1 у вправах та 

у повсякденному житті. 

Надання інформації щодо консультаційних центрів, допомога з листуванням. 

Пропозиція діє по вівторках і четвергах з 14:00 до 16:00. 

 Додаткова iнформацiя: 

- Пропозиція для мешканців районів Eppinghofen, Stadtmitte, Styrum та Broich. 

- Догляд за дiтьми не надається 

- Послуга для біженців/мігрантів 

- Послуга безкоштовна 

 

Курси німецької мови для студентів 
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Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 
 

 та 
 

Caritas Zentrum 

Eppinghofen, 

CBE: Giberte Raymonde Driesen 

gilberte.driesen@cbe-mh.de 

 

Caritas: Integrationsagentur 

Bilge Ilgin 

bilge.ilgin@caritas-muelheim.de 

 

Волонтери/ Викладачі 

Frau Kazimirek und Herrn Prof von 

Hagen 

Oberheidstr. 49, 45476 

Mülheim an der Ruhr 

 

Klöttschen 22, 45468 Mülheim 

an der Ruhr 
 

 

Що пропонує: 

Курс німецької мови та соціальна орієнтація для студентів-біженців з використанням 

різних навчальних матеріалів для підтримки вивченого. Також курс спрямован на 

тренування словникового запасу та дискусії. Мотивація та керівництво для застосування 

вивченого під час навчання. 

Заняття проходять по середах та п'ятницях з 10:00 до 12:00 

 Додаткова iнформацiя: 

- Пропозиція для всiх мешканців Мюльхайму 

- Догляд за дiтьми не надається 

- Послуга для мiгрантiв, якi хочуть здобувати освiту 

- Послуга безкоштовна 

 

MUT-Cafe 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Caritas Zentrum 

Eppinghofen, Stadtteilbüro 

Eppinghofen 

Koordinierungsstelle MUT 

Bilge Ilgin 

Integrationsagentur 

bilge.ilgin@caritas-muelheim.de 

 

Dilara Demircan 

 

Контактна особо на місці: 

Bilge Ilgin 

Emma Röfke 

Klöttschen 22, 45468 Mülheim 

an der Ruhr 

Що пропонує: 
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Зустріч спрямована на обмін думками у знайомому оточенні. Є керівник курсу, який 

інформує жінок про освітні теми за кавою та тістечками. Також спілкування у кафе сприяє 

вивченню німецької мови. 

Зустрічі проходять по четвергах з 10:30 до 12:00  

Додаткова iнформацiя: 

- Пропозиція для всiх мешканців Мюльхайму 

- Догляд за дiтьми не надається 

- Пропозиція для жінок 

- Послуга безкоштовна 

 

 

Майстер-класи для дітей всіх вікових груп 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 
 

 та 
 

Verein Be strong for kids 

(Gymnasium Broich) 

CBE: Anna Maria Allegrezza 

Anna.maria.allegrezza@cbe-

mh.de 

 

Lehrer: Jörn Schulz 

info@bestrongforkids.de 

 

Волонтерська підтримка: 

Шість студентів і Тетяна 

Бухмюллер як мовний 

посередник 

Mintarder Str. 55, 45481 

Mülheim an der Ruhr 

 

 

Що пропонує: 

Майстер-класи та малювання для дітей 

Заняття по понеділках з 17.00 до 18.30  

Додаткова iнформацiя: 

Пропозиція діє в першу чергу для дітей, які проживають у таборі для біженців та є безкоштовною.  

 

 

Консультації для волонтерів та біженців у районі Dümpten                            

Хто надає: До кого звертатися: Де: 
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Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 

Gilberte Driesen 

Gilberte.driesen@cbe-mh.de 

Oberheidstraße 49 

Що пропонує: 

Поради для біженців та волонтерів, які допомогають біженцям. 

Щопонеділка з 10.00 до 12.00 

Додаткова iнформацiя:: 

- Послуга надається безкоштовно 

 

 

Футбол у таборі біженців 

                    

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 

Gilberte Driesen 

Gilberte.driesen@cbe-mh.de 

Табір біженців 

Oberheidstraße 49 

Що пропонує: 

Спортивні пропозиції з футболу, баскетболу тощо для біженців у таборі  

По понедiлках 17:00 – 18:30 

По середах 17:00 - 18:30 

Додаткова iнформацiя:: 

- Послуга надається безкоштовно 

- Послуга надається всiм бажаючим 

 

 

                                 Міжнародний сніданок для жінок       

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 

Gilberte Driesen 

Gilberte.driesen@cbe-mh.de 

Табір біженців 

Oberheidstraße 49 

Що пропонує: 



 

   

Сніданок та спілкування для жінок 

По вiвторках 9:00 -11:30 

Додаткова iнформацiя: 

- Послуга надається безкоштовно 

- Послуга надається всiм бажаючим 

 

 

 

 

                                             Читання вголос дітям 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 

CBE: Gilberte Driesen 

Gilberte.driesen@cbe-mh.de 

Табір біженців 

Oberheidstraße 49 

Що пропонує: 

Читання вголос дітям 

10:00 – 12:00 

  

Додаткова iнформацiя: 

- Послуга надається безкоштовно 

- Послуга надається всiм бажаючим 

 

 

Контактактна інформація і зворотній зв'язок 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 

Gilberte Driesen 

Gilberte.driesen@cbe-mh.de 

Табір біженців 

Oberheidstraße 49 

Що пропонує: 



 

   

Можливість звернутися до волонтерів за наявності питань чи побажань 

По вівторках з 17:00 –до 18:00 

Додаткова iнформацiя: 

- Послуга надається безкоштовно 

- Послуга надається всiм бажаючим 

 

 

 

 

                                             Читання вголос та ігри 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 

Gilberte Driesen 

Gilberte.driesen@cbe-mh.de 

Табір біженців 

Oberheidstraße 49 

Що пропонує: 

Iгри та читання для дiтей 

По середах 10:00 – 12:00 

Додаткова iнформацiя: 

- Послуга надається безкоштовно 

- Послуга надається всiм бажаючим 

 

 

Ігри та майстер-класи для дітей віком 6-14 років 

    

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 

Gilberte Driesen 

Gilberte.driesen@cbe-mh.de 

Табір біженців 

Oberheidstraße 49 

Що пропонує: 



 

   

Різноманітні майстер-класи та ігри для дітей віком 6-14 років 

Додаткова iнформацiя: 

- Послуга надається безкоштовно 

- Послуга надається всiм бажаючим 

 

 

 

 

Екскурсії та заходи для біженців 

    

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 

Gilberte Driesen 

Gilberte.driesen@cbe-mh.de 

Локацiя може змiнюватися 

Що пропонує: 

Екскурсії та заходи, що сприятимуть культурному обміну 

Кожна друга субота місяця 

Наступна зустріч: 13.08 Grillfest (барбекю) за адресою Oberheidstraße 49. Початок о 16:00 

Додаткова iнформацiя: 

- Послуга надається безкоштовно 

- Послуга надається всiм бажаючим 

 

 

Допомога з перекладом та спілкуванням у CBE    

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 

CBE: Alina Kauert 

Alina.kauert@cbe-mh.de 

Wallstr. 7, 45468 Mülheim 

Що пропонує: 



 

   

Щовівторка волонтер-перекладач протягом двох годин (з 12:00 до 14:00) в офісі CBE 

допомагає з перекладами на українську мову. 

 

На запит -  на російську мову у другій половині дня. 

Додаткова iнформацiя: 

- Послуга надається безкоштовно 

- Реєстрація не потрібна. 

Будь ласка, зверніть увагу, що переклади здійснюються не професійними перекладачами. 

 

 

 Консультування з питань виїзду та подальших перспектив 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

PLANB Ruhr e.V. Lisa Smolina 

l.smolina@planb-ruhr.de  

020884844972 

Friedrich-Ebert-Straße 8, 

45468 Mülheim an der Ruhr 

Що пропонує: 

Консультації щодо повернення назад до своєї країни за власним бажанням: 

Консультація щодо прийняття рішення, зважування всіх варіантів, оформлення всіх 

необхідних документів, координація та комунікація з органами влади, планування та 

організація виїзду 

Додоткова iнформацiя: 

- Догляд за дiтьми не надається 

- Послуга безкоштовна  

- Послуга надається мешканцям району Stadtmitte 

 

 

Мережа підтримки та допомоги VEK 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Vereinte Evangelische 

Kirchengemeinde in 

Mülheim an der Ruhr (VEK) 

Iris Schmitt (Diakonin, Dipl. 

Sozialpädagogin), Netzwerk-

Koordination 

iris.schmitt@kirche-muelheim.de 

Netzwerk - Büro, Pastor-

Barnstein-Platz 2, 45468 

Mülheim an der Ruhr 
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Що пропонує: 

Пропонує допомогу в таких сферах: повсякденна допомога, відвідування/cпілкування, 

технічна допомога, фізична допомога, офіційні питання, перша психосоціальна допомога, 

пастирські бесіди; Контакт з іншими благодійними організаціями. 

 

Телефон служби підтримки 01575/23 83 068 (по вівторках та четвергах з 11:00 до 13:00). 

Додаткова iнформацiя: 

Послуга для всіх людей, які шукають допомоги. 

Команда гарячої лінії приймає звернення про допомогу та передає їх відповідним 

волонтерам. 

 

 

 

Лiтургiя украïнською мовою 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Liturgie in der ukrainischen 

Sprache 

Dr. Oleh Shepetiak 

oleh.shepetiak@gmail.com 

+4917656612252 

St. Michael Kirche, 

Schumannstraße 17, 45478 

Mülheim an der Ruhr 

Що пропонує: 

Щонеділі о 13.00 у Свято-Михайлівському храмі служиться Літургія українською мовою. 

Після літургії українська громада збирається у залі при церкві на каву та розмову. 

Додаткова iнформацiя: 

Пропозиція не безкоштовна. 

Cвященик Української Греко-Католицької Церкви. Літургії проходить українською мовою 

та за візантійським обрядом. На богослужіння запрошуються всі українські християни 

різних конфесій. 

 

 

Настiльний тенiс для дiтей 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 



 

   

Sportverein DJK-VFR Saarn CBE: Anna Maria Allegrezza  

Anna.maria.allegrezza@cbe-

mh.de 

Halle Klostermarktschule, 

Klostermarkt 5-9 

Що пропонує: 

Sportverein DJK-VFR Saarn (Спортивний клуб) пропонує навчання настільному тенісу дітей з 

України віком від 6 років. 

Навчання проходитиме щопонеділка з 17:30 до 19:00 у залі Klostermarktschule, Klostermarkt 

5-9. 

Просимо всіх зацікавлених записуватися за телефоном 0178 – 3172767 (телефон реєстрації 

російською).  

Додаткова iнформацiя: 

На перше тренування дітей супроводжуватиме представник спортклубу, який покаже 

дорогу до спортивного залу. Місце та час збору буде повідомлено після реєстрації. 

Для занять необхідний спортивний одяг, змінне взуття та пляшка з водою. 

 

 

Німецька мова для дорослих 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

CBE CBE: Anna Maria Allegrezza  

Anna.maria.allegrezza@cbe-

mh.de 

Зала у таборі біженців 

Mintarderstr. 55 

Що пропонує: 

Волонтери CBE надають можливість вчити німецьку мову кожного четверга.   

Додаткова Інформація: 

Отримані знання допоможуть у розумінні повсякденних ситуацій, однак не замінять 

мовний курс. 

Послуга безкоштовна  

 

Мовні курси 



 

   

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

CBE CBE: KLaus Dieter Stalleicken  

k.d.stalleicken@t-online.de 

Зала у таборі біженців 

Mintarderstr. 55 

Що пропонує: 

Щосереди о 17:00 мовний курс, де Ви зможете покращити свою німецьку.  

Додаткова Інформація: 

 Послуга безкоштовна 

 

Консультації щодо заповнення формулярів 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

CBE CBE: Anna Maria Allegrezza  

Anna.maria.allegrezza@cbe-

mh.de 

Зала у таборі біженців 

Mintarderstr. 55 

 

 

Що пропонує: 

Волонтер з CBE пояснює формуляри, ті, які надійшли з імміграційної служби та інші, і як з 

ними працювати. 

Додаткова Інформація: 

Послуга безкоштовна 

 

Ігрові групи 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

CBE CBE (волонтерка: Angelika 

Funnekötter 

0208 9608560 

Зала у таборі біженців 

Mintarderstr. 55 

Що пропонує: 

Кожного першого та третього вівторка місяця ігрові групи для дітей.  



 

   

Додаткова Інформація: 

Послуга безкоштовна 

 

Допомога репетитора 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

CBE CBE: Anna Maria Allegrezza  

Anna.maria.allegrezza@cbe-

mh.de 

Schumannstaße 49 

Speldorf 

Що пропонує: 

Щовівторка о 16:30 допомога школярам з предметами, які є для них складними. 

 

 

Schumanncafe 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

CBE CBE: Anna Maria Allegrezza  

Anna.maria.allegrezza@cbe-

mh.de 

Schumannstaße 49 

Speldorf 

Що пропонує: 

Кожна друга середа місяця зустріч за чашкою кави. 

 

 

Регіональні поради для біженців 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

PLANB PLANB: Marianna Svinos  

m.svinos@planb-ruhr.de 

0208 84844971 

PLANB Ruhr e.V. , Friedrich-

Ebert-Straße 8 (2. OG), 45468 

Mülheim an der Ruhr 

Що пропонує: 

mailto:m.svinos@planb-ruhr.de


 

   

За потреби ми надаємо консультації з питань притулку, проживання та соціального права, 

враховуючи поточну правову ситуацію. 

Ми також пропонуємо інформацію та допомогу з наступних тем: 

- При необхідності звернення до спеціалістів-юристів 

- Консультації з питань соціальної та особистої сфери 

- Питання споживачів 

- Проживання та житло 

- Освіта та навчання 

- Розробка подальших перспектив 

- Просування потенціалу самодопомоги 

- Загальні питання  

Додаткова Інформація: 

Послуга безкоштовна  

Догляд за дітьми не надається 

 

 

 

 

Інтеграційні курси 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Integrationsfachschule des 

Diakonischen Werks 

Abteilungsleiterin ASD 2 – 

Integration: Alwina Fast 

fast@diakonie-muelheim.de 

Hagdorn 1a, 45468 Mülheim 

an der Ruhr 

Що пропонує: 

Diakonische Werk пропонує широкий вибір курсів для жінок, інтеграційних курсів для 

молоді, інтеграційних курсів з навчання грамоти, загальних курсів, курсів підвищення 

кваліфікації на рівнях A1, A2, B1. Крім того, у DeuFöV пропонуються професійні мовні 

курси на сертифікати B2, C1, B2 для студентів медичних професій/академічних медичних 



 

   

професій/процедури визнання атестату. Усі мовні навички, такі як вимова, словниковий 

запас, розуміння тексту письмово та на слух, а також граматика однаково тренуються та 

набуваються. 

Додаткова Інформація: 

Школа Integrationsfachschule des Diakonischen Werks пропонує лише інтеграційні курси, які 

фінансуються Федеральним відомством у справах міграції та біженців. Для участі в курсі 

потрібен дозвіл. Співробітники школи раді запропонувати підтримку в отриманні цього 

дозволу. 

Послуга не є безкоштовною 

Догляд за дітьми не надається 

 

Дитячі кімнати 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Diakonischen Werks 

Mülheim 

Frau Gabriele Becker-Albrecht 

becker-albrecht@diakonie-

muelheim.de 

Tel.: 015772087940 

Klöttschen 22, 45468 Mülheim 

an der Ruhr / Oberheidstr. 49, 

45475 Mülheim an der Ruhr 

Що пропонує: 

Місцем, куди можна прийти, щоб вчитися через гру та відчути спільноту, є дві дитячі 

кімнати, створені Diakonisches Werk в Evangelischen Kirchenkreis у співпраці з RuhrFutur 

gGmbH та містом Мюльхайм. У кожному закладі за 9 дітьми опікуються максимум 3 

працівники денного догляду та супроводжують їхні сім’ї. Мета – відкрити для дітей освітні 

можливості та підтримати батьків у новому середовищі. 

Додаткова Інформація: 

Послуга для дітей 1-3 років 

Послуга не є безкоштовною 

 

Brückenprojekt 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 



 

   

Diakonischen Werks 

Mülheim 

Frau Gabriele Becker-Albrecht 

becker-albrecht@diakonie-

muelheim.de 

Tel.: 015772087940 

Gemeinschaftsgrundschule 

Styrum, Schlägelstraße 5, 

45476 Mülheim an der Ruhr 

Що пропонує: 

У проекті Brückenprojekt троє співробітників Diakonisches Werk доглядають за 15 дітьми від 

4 років до школи в приміщенні початкової школи у Styrum. Основна мета полягає в тому, 

щоб дітям, які виїхали до Німеччини або іммігрували сюди, було легше розпочати 

навчання в школі та вступити до системи освіти, яка є чужою для них і їхніх батьків. 

Сприяння засвоєнню мови як ключової компетентності для успішної інтеграції є 

центральним елементом проекту. 

Додаткова Інформація: 

Послуга для дітей від 4 років до початкової школи. 

Послуга безкоштовна  

 

Молодіжна міграційна служба в Мюльхаймі 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Diakonischen Werks 

Mülheim 

Leiterin des 

Jugendmigrationsdienstes 

Mülheim an der Ruhr: Maria 

Brodt 

mbrodt@diakonie-muelheim.de 

Tel.: 0208 3003 238 

 JMD Mitarbeiter: Dennis 

Ginzburg  

ginzburg@diakonie-muelheim.de  

Tel.: 0208 3003 271 

Hagdorn 1a, 45468 Mülheim 

an der Ruhr 

Що пропонує: 

Міграційні служби для молоді (JMD) підтримує молодих людей із міграційним 

походженням віком від 12 до 27 років за допомогою порад, освітніх заходів та дозвілля. 

Одним з них є довгострокова індивідуальна підтримка молодих людей на їхньому 

освітньому та професійному шляху. Метою є сприяння участі молоді в суспільстві та 
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покращення її перспектив. 

Додаткова Інформація: 

Діти та молоді люди з міграційним походженням віком від 12 до 27 років розглядаються 

незалежно від статусу проживання, якщо вони перебувають у Німеччині легально або на 

підставі толерантності згідно із законом про іноземців. Батьки дітей та молоді з 

міграційним походженням, особливо в питаннях освіти/навчання їхніх дітей. 

Послуга безкоштовна 

Догляд за дітьми не надається 

 

Пропозиція для дітей під час осінніх канікул у таборі для біженців 

Mintarder Str., Mülheim-Saarn 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Caritas-Sozialdienste e. V. 

Mülheim 

Caritas-Sozialdienste e. V. 

Mülheim: 

Frau Laura Braun 

laura.braun.@caritas-

muelheim.de 

Tel.: 0208 - 30008-83 

Табір біженців am 

Kirmesplatz, Mintarder Str. 1, 

45481 Mülheim 

Що пропонує: 

Під час осінніх канікул з 4 по 14 жовтня 2022 ми пропонуємо різні заходи для українських 

дітей-біженців, наприклад творчі пропозиції (створення браслетів, моделювання тощо), 

настільні ігри, спортивні гуртки (футбол, настільний теніс тощо), гуртки малювання тощо. 

Додаткова Інформація: 

Для дітей віком 6-12 років 

Послуга безкоштовна  

 

Café International 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 
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Ev. Kirchengemeinde 

Heißen 

Pfarrerin Alexandra Cordes 

cordes@kirche-muelheim.de 

Jugendleiterin: Ina Kriege-Eger 

ina.kriege-egert@kirche-

muelheim.de  

Tel.: 01590 1381560 

Gemeindezentrum 

Gnadenkirche, 

Hingbergstr.370, 45472 

Mülheim an der Ruhr 

Що пропонує: 

Біженці, особливо з України, запрошуються на зустріч з членами церковної громади та 

місцевими мешканцями. Неформальний обмін відбувається за кавою та тістечком, а для 

дітей ігри.  

Додаткова Інформація: 

Зустріч відбувається кожні два тижні по п’ятницях. Наступна зустріч: 26.08, 

потім 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12. 16.12. 

Завжди з 16.00 до 18.00 

Послуга безкоштовна 

 

Спів у хорі (п'ять вікових груп для дітей 3-19 років) 

Хто надає: До кого звертатися: Де: 

Vereinte Evangelische 

Kirchengemeinde 

Mülheim 

Chorleiterin: Sonja Schwechten 

Chorleiter: Gijs Burger 

g.burger@musik-in-petri.de 

Tel.:  01575 267 4576 

Tel.: 0179 5323 414 

Petrikirche, Pastor-Barnstein-

Platz 1, 45468 Mülheim 

Що пропонує: 

Школа співу при Petrikirche пропонує дітям та молоді ґрунтовну вокальну та музичну 

освіту. Щотижневі репетиції хору, регулярні вистави, дитяча опера раз на рік, участь у 

богослужіннях у Petrikirche, щорічні поїздки на вихідні, поїздки за кордон та багато іншого. 

Додаткова Інформація: 

Оплата у розмірі 60 євро за півроку, яка включає уроки вокалу. 

Також Ви можете скористатися Kulturgutscheine. Жодна дитина не повинна не співати з 
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нами, тільки тому що вона не може собі цього дозволити. Ми знайдемо спосіб зробити це 

безкоштовно. 

 

 


