
 

 

 

 

 

 

 

 
LARU - Informations- und Beratungszentrum für die ukrainischen Geflüchtete in Berlin 

Проєкт за підтримки DSEE 
 

Шановні  Волонтери, шановні Колеги з організацій з інтеграції мігрантів. 

Ми, LaruHelpsUkraine e.V. - гуманітарна організація, започаткована в Берліні наступного дня, після початку 
повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Щодня ми допомагаємо повернутися до звичного життя 
тим, хто втік від війни до Берліна. 

З вересня 2022 року ми запустили Проєкт інформаційно-консультаційного центру LARU за підтримки DSEE (Deutsche 
Stiftung für Engagement und Ehrenamt). У цьому проєкті ми бачимо себе провідниками з адміністративних, 
бюрократичних та культурних питань Берліна для людей, які вимушено залишили Україну. LARU – міст між біженцями з 
України та німецькою спільнотою. 

Ядром нашого проєкту є сайт www.laruhelpsukraine.com – інформаційний портал, де ми збираємо важливу та потрібну 
інформацію про життя в Берліні. На нашому сайті будь-хто зможе отримати покрокову інструкцію перших необхідних 
дій у Берліні.  

 

У рамках проєкту ми також пропонуємо наступні послуги: 

 

1. Онлайн-консультації з таких питань як: 
 
o реєстрація та перебування у Берліні; 
o поради та рекомендації щодо пошуку роботи; 
o інформація про медичні послуги (пошук лікаря в Німеччині, мед.страхування, допомога людям з обмеженими 

можливостями); 
o Транспорт; 
o Допомога дітям; 
o Допомога студентам; 
o Спорт, культурне життя; 
o та багато іншого. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Допомога у заповненні документів для Job Center, WBS, дитячої допомоги, медичного страхування, а також 
підготовка листів у відповідь на питання різноманітних установ. 
 
 
3. Проведення занять та тренінгів для дітей і дорослих у рамках психосоціальної адаптації та інтеграції. 
Інформація про розклад та посилання на запис публікуються у нашому Телеграм-каналі. 
 
4. Організація супроводу перекладача до лікарів (пріоритет надається складним медичним випадкам та дітям з 
інвалідністю). 
 
 
5. Організація супроводу в інстанції Берліна (в окремих випадках). 
 
Інформацію про те, як отримати ці послуги, можна знайти на сайті www.laruhelpsukraine.com  
 
Команда нашого проєкту – жителі Берліна, а також українці, які приїхали до Берліна через війну в Україні та знайшли 
сили й енергію для підтримки інших людей, які опинилися у складній ситуації. 
 

Всі послуги надаються безкоштовно, українською та/або російською мовами. 
 
Для кого важлива ця інформація: 
 

➢ Людям, які втекли від війни в Україні до Берліна з метою отримання допомоги у нас для якнайшвидшої 
адаптації в нових умовах. 

➢ Організаціям, які працюють з біженцями з України, для співпраці з нами та взаємного перенаправлення з 
тематичних питань. 

 

 
 

Ми будемо вдячні, якщо ви перешлете цей флаєр всім людям та організаціям, зацікавленим у 
темі адаптації та інтеграції людей, які вимушено залишили Україну та проживають у Берліні. 

 
 
 

Наші контактні дані: 
kontakt@laruhelpsukraine.com   
+ 49 152 082 774 08 
+ 38 098 848 43 69 

http://www.laruhelpsukraine.com/
mailto:kontakt@laruhelpsukraine.com

