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             Шановні гості з України! 
 
 
Ми раді підтримати Вас у пошуку шляху в новому оточенні та в 
незнайомому Вам повсякденному житті. Ми зібрали для Вас деяку 
інформацію: 
 
 
ргани Влади та Офіси 
 
• Муніципалітет Гомарінген: https://www.gomaringen.de/de/rathaus/aktuell/ukraine-zur-hilfe-vor-ort 
• Координатор у справах біженців: Петра Шрекенбах, pschreckenbach@gomaringen, +49 7072 

9155-2700 
• Окружний офіс Тюбінгена: https://www.kreis-tuebingen.de/ukraine; Гаряча лінія: +49 7071 207-

3700 або електронною поштою: ukraine@kreis-tuebingen.de 
• Менеджер з Інтеграції: Йонас Куло, j.kuhlo@kreis-tuebingen.de, 07071 207-6115 
• Екстренний номер поліції: 110; Пожежна частина: 112; Загальноєвропейський 

номер екстреної допомоги: 112 
• Довідкова лінія «Насильство над Жінками»: 08000 116 016 або через чат 

«Допомога та поради цілодобово» 
 
Проживання і Життя 
 
• Магазини: Edeka (Robert-Bosch-Straße 19), Lidl (Nehrener Straße 2), Norma (Raiffeisenstraße 

5), dm Аптека (Nehrener Straße 4) 
• Пожертвування на продукти харчування від «Fairteiler» можна попросити на 

jonaspuhm@web.de. 
• Плата за мовлення (телебачення, радіо та інтернет)  (GEZ): комунальне житло звільняється 

від плати; у разі приватного проживання: якщо хтось уже сплачує плату за мовлення 
(телебачення, радіо та інтернет) в квартирі, ім'я та номер платника необхідно повідомити в 
GEZ; якщо кошти ще не сплачені, можна подати заявку на звільнення сплачення коштів 
(www.rundfunkbeitrag.de/presse_und_aktuelles/anleitung/ukraine/index_ger.html). 

• Утилізація залишкових відходів: можна використовувати загальний кошик приймаючого 
домогосподарства 

• Інтернет: громадська WLAN у дворі Гомарінгена 
 

 
Мережа біженців Гомарінген 
 

• Дивитись окремий інформаційний лист 
 
«Шухляди» Гомарінген 
 
Одяг/взуття/пральня/текстиль: можна придбати в «Schublädle» Євангельської Парафії в 
Гомарінгені, Kirchplatz 3/1. Графік роботи: Середа з 14:30 до 18:30. Крім того, «Шухляд» тісно 
співпрацює з мережею біженців і підтримує біженців, які прибувають сюди. 
 
Трафік – мобільність 
 
• Автобус і потяг: безкоштовно за проїзним абонементом «helpukraine» (через 

www.bahn.de/info/helpukraine) 
• Автобусні зупинки на центральному автовокзалі (ZOB) у Гомарінгені між Хехінгерштрассе та 

Хермлінгштрассе; Щоб дізнатися про автобусні сполучення, перегляньте місцеву 
транспортну мережу Неккар-Альб-Донау (Naldo > Інформація про електронний розклад EVA 
та https://efa2.naldo.de/naldo/XSLT_TRIP_REQUEST2; також доступний як додаток). 
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Здоров'я та Медичне обслуговування 
 
• Виклик першої допомоги та екстреної допомоги DRK: тел.112 або 116117 
• Вакцинація проти кору для дітей: дві вакцинації є обов'язковими (потрібні докази), будь 

ласка, пред'явіть педіатру (Домашньому лікарю) 
• Корона: Інформаційний лист від RKI «Вакцинація та втеча»: 

www.gomaringen.de/fileadmin/Daten/Daten/Ukraine/RKI_Flucht_emfohlene_Impfungen.pdf 
• Медична допомога: www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua 
• Аптеки: Wiesaz pharmacy (Bahnhofstraße 17) та Schloss pharmacy (Lindenstraße 52) 
• Лікарські медпункти: д. медичний Герман Фекер (Лінденштрассе 66), д. медичний Бернд 

Шиллінг (Лінденштрассе 84), д. med Gerhard Stützle (на позиції 3), Rolf-Henning Treff 
(Eichendorffstraße 2); дивіться також домашню сторінку муніципалітету Гомарінген ("Життя + 
Дозвілля" > "Соціальне + Здоров'я") 

• Медичне страхування: медичні послуги після отримання дозволу на проживання; Після цього 
ви отримаєте страхування. Гострі захворювання та біль можна лікувати, звернувшись до 
районного управління AsylbLG (тут не потрібна страхова картка або реєстрація в медичній 
страховій компанії). 

 
Діти – сім’я – виховання 
 
• Шкільна реєстрація: до 14/15 років: Schlossschule Gomaringen; від 16 років: Wilhelm-

Schickard-Schule Tübingen або через менеджера з інтеграції пана Куло, 07071/207-6115 
• Реєстрація в дитячий садок: див. www.gomaringen.de/de/buergerinfo/kinderbetreuung; 

Реєстрація відбувається безпосередньо у постачальника дитячого садка за звичайним 
місцем проживання 

• Дитяча ферма: можливий контакт та обмін з іншими сім'ями з України, а також з 
прихильниками (середа з 16:00 до 18:00 на Лінденштрассе, 7) 

• Кафе для притулку: у будинку YMCA (Йоганн-Штраус-Вег Гомарінген; запитайте про дати у 
мережі біженців) 

 
Освіта - Мова - Перекладач - Робота 
 
• Мовні курси: інформація про менеджера з інтеграції пана Куло або мережу біженців 
• Перекладач: контакт через мережу біженців 
• Робота: www.arbeitsagentur.de/ukraine та www.jobaidukraine.com; Після отримання посвідки 

на проживання ви можете зареєструватися в агентстві з працевлаштування для підтримки, 
можливо також для визнання сертифікатів з урахуванням витрат 

 
Фінанси – Контракти 
 
• Відкриття поточного рахунку: можливе у відділеннях Gomaringer регіональних банків 

(Kreissparkasse Tübingen, VR-Bank Tübingen, Vereinigte Volksbanken, всі на Bahnhofstrasse) 
• Страхування відповідальності: наприклад, безкоштовна пропозиція від страхування ERGO 

при звітності через портал Accommodation Ukraine; Багатомовна інформація про страхування 
відповідальності (невдовзі також українською) на www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-
versicherungen/weitere-versicherungen/private-haftversicherung-auch-fuer-fluechtlinge-ein-muss-
12850. 

 
 
 
 
Ваш, Steffen Heß  
Міський Голова 


