
Пропозиція та підтримка Католицької церкви Візбаден для біженців / 

Допомога Україні 

 

Католицька міська парафія, а також католицькі заклади та професійні відділи у місті Візбаден об’єдналися у 2015 році в 

«Католицьку культурну мережу «Ласкаво просимо» у Візбаден». Багатограні пропозиції парафії та закладів відкриті для усіх 

людей. Крім того було розроблено спеціальні пропозиції для людей з досвідом біженства та міграції. Нижче зазначені пропозіції з 

підтримки біженців з України. У разі питань контактні осіби допоможуть Вам.  

 

 

Пропозиція 

(в альфабетній 

послідовності) 

Короткий опис Контактна особа 

Контакт 

Місце 

Часи роботи 

Район міста, як добратися 
Центр допомоги Україні – 

Карітас 

 

 

Консультації та допомога з питань 

перебування в Німеччині, отримання 

дозволу на роботу, 

 

 

з питань візитів до влади, надання заяв 

на отримання грошей і допомоги. В 

співробітництві з єврейською громадою 

Візбаден 

Карітасфербанд Візбаден-Райнгау-

Таунус e.V (зареєстроване 

товариство) 

 

 

Фрідріхштр 26-28 

65185 Візбаден 

Тел.: 0611/174-258 

Моб.: 0173 188 6035 

Carolin.enenkel@caritas-wirt.de 

www.caritas-wiesbaden-rheingau-

taunus.de 

 

якщо у вас виникнуть питання поза 

робочими годинами, то Ви знайдете 

нашу Міграційну службу за 

адресою: 

http://ogy.de/x087 

Середа та понеділок  

з 14:00 до 16:00 

 

Ронкаллі-Фойер, Фрідріхштрассе 26-28 

65185 Візбаден 

 

Дерн’шес Геленде 

Автобуси: 1,4,8,14,15,16,17,18,21,22, 

23,27,45 

Луізенплатц 

Автобуси: 4,14,5,15,16,17 

18,21,22,23,24,27,45,48 
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Anzieh-Treff (Зустрічайся-

одягайся) для вагітних і 

матерів з дітьми 

 

 

Вагітні, матері та їх діти можуть 

безкоштовно отримати одяг, дитячі 

аксесуари, що були пожертвувані. 

SkF Anzieh Treff 

Соціальна служба католицьких 

жінок  

e.V.  

Візбаден(SkF e.V.) 

Мартіна Оебельс 

skfanziehtreff@skf-wiesbaden.de 

0611 / 3088844 

www.skf-wiesbaden.de 

SkF Anziehtreff 

Шульберг 27,  

65183 Візбаден 

 

Робочі години: 

Вівторок 9:30-17:00 

Середа 9:30-17:00 

Четвер 9:30-17:00 

 

Автобус № 6 у напрямку Нордфрідхоф 

до зупинки Адлерштрасе 

Супровідь і консультації для 

жінок до та після 

народження дитини (до 3-х 

років), групові пропозиції 

для жінок -мігрантів і 

біженців 

 

 

 
 

 

 

 

 

SkF інтенсивно пропонує супровідь та 

консультації жінок до та після 

народження дитини, розподіляє 

фінансову допомогу (Федеративний 

фонд матері та дитини) та робить 

групові пропозиції також для жінок-

біженців і їх дітей (зустрічі з носіями 

мови, зустрічі для навчання та ігр, ігри з 

немовлятами). 

 

Соціальна служба католицьких 

жінок  

e.V.  

Візбаден(SkF e.V.) 

Мартіна Оебельс та Регіне 

Вайдінгер 

info@skf-wiesbaden.de 

0611 / 952870 

www.skf-wiesbaden.de 

Соціальна служба католицьких жінок 

e.V.  

Візбаден(SkF e.V.)  

Платтер штрассе 80 

65193 Візбаден 

 

Терміни за телефонним замовленням!  

 

Автобус № 6 у напрямку Нордфрідхоф 

до зупинки Ротштрассе 
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Дігітальна дошка оголошень 

для мережі пропозицій 

допомоги та пошуку 

 

 
 

 

Індивідуальна допоиога та 

пропозиції на вільний час 

для біженців  

 

Підтримка окремих випадків. 

Підтримка при візитах до влади та 

пошуку житла. Душпастирська 

супровідь для біженців і волонтерів. 

Парафія Св. Петра та Павла 

Сусанна Герінг,  

Референт громади 
s.hering@wiesbaden.bistumlimburg.de 

0611/8843904 

Відкриті години прийому у п’ятницю  в 

першій половині дня у Шірштайні, 

 

Бюро парафії св. Петра та Павла 

Візбаден 

Альфред-Шуманн-штр. 27 

65203 Візбаден – Шірштайн 

 

Автобус № 5,15 
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Сімейне кафе Св. Елізабет 

 

Пропозиції зустріч, 

консультації та освіта  

(З 26.04.20) 

 

 

 

Підтримка в вихованні, повсякденне 

життя і інтеграція. Допомога при 

укладенні формальностей. Допомога при 

пошуку житла та переїздах. Допомога з 

домашньої роботи. Пропозиції вільного 

часу. Окремі консультації та групи для 

бесід.  

Для людей із сусідства та зі світу. 

 

Парафія Св. Боніфатіуса 

Хайко Літц, Референт громади 

h.litz@bonifatius-wiesbaden.de 

0611/4505120 

 

Акладес Хабо, Інтеграційний 

асистен 

a.chabo@bonifatius-wiesbaden.de 

Разом з католичним Центром 

сімейної освіти 

0611/174117 

fbs.wiesbaden@bistumlimburg.de 

 

 

 

Центр громади Св. Елізабет 

Цітенрінг 18, Вестенд (жовта церква) 

 

Відкрито: по вівторкам 15-17:30 (крім 

канікул)  

 

Зупинка: 

Гнайзенауштрассе, автобус № 14 

Дюрерплатц, автобуси: 1,3,33 

Примірно 5 хвилин пішки 
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