
Мы, консультационный центр для украинских 
беженцев, проживающих в регионе Havelland  
не в общежитиях для беженцев.

Мы консультируем 

• по правовым вопросам, связанным со 
статусом беженца

• по вопросам социальных и иных пособий 

• интеграционные и другие курсы изучения 
немецкого языка

• по вопросам размещения и помощ  
в поиске жилья 

• новые перспективы / доступ к системе 
образования в Германии, учебе, рынку 
труда и повышение профессиональной 
квалификации

• здравохранение/психологического 
консультирования

• ускопрофильное консультирование по 
вопросам семьи, долга, нарко-зависимость  
и пр.

• менеджмент в конфликтной ситуации  
(семья, работа и среда обитания)

Время наших консультаций

Понедельник: с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 
вторник: с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 
Среда: часов приема нет  
Четверг: с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 
пятница: с 9:00 до 13:00

Вы можете записаться к нам на прием по 
телефону или эл. почте. 

Вместе найдём 
новые перспективы 

Havelland

Beratung
Ukraine

Kontakt | Контакт 

IB Berlin-Brandenburg gGmbH

Fachberatung Migration Havelland 
Beratungsstelle Falkensee 
Nachtigallstraße 24 
14712 Falkensee 
Telefon: 03322 1289916 
E-Mail: migration-havelland@ib.de



Wir sind eine Beratungsstelle für ukrainische  
Geflüchtete mit eigenem Wohnraum  
im Landkreis Havelland.

Wir beraten Sie

• zu aufenthaltsrechtlichen Themen

• zu Sozial- und anderen Unterstützungs- 
leistungen

• zu Integrations- und Sprachkursen

• zur Fragen der Unterbringung und  
Wohnungsmanagement

• zur Entwicklung von Lebensperspektiven /  
Zugang zu Ausbildung, Studium, Arbeit  
und Fortbildung

• zur Gesundheitsförderung/psychologische  
Beratung

• zu speziellen Beratungsangeboten (Familien-, 
Sucht- und Schuldnerberatung und andere)

• Konfliktmanagement (Familie, Job und Wohn-
umfeld)

Unsere Beratungszeiten

Montag: 9 - 12 und 13 - 16 Uhr 
Dienstag: 9 - 12 und 13 - 16 Uhr 
Mittwoch: keine Sprechstunden 
Donnerstag: 9 - 12 und 13 - 16 Uhr 
Freitag: 9 - 13 Uhr

Außerhalb der Beratungszeiten können Sie mit uns 
Termine vereinbaren. Bitte rufen Sie uns an oder 
schreiben Sie uns.

Gemeinsam neue  
Perspektiven finden

Разом ми знайдемо 
нові перспективи 

Ми - консультаційний центр для українських 
біженців, які проживають у регіоні Havelland  
(на жаль, окрім українців, що мешкають  
у гуртожитках). 

Ми консультуємо

• з правових питань, пов‘язаних зі статусом 
біженця 

• з питань соціальних та інших грошових 
допомог 

• інтеграційні та інші курси вивчення  
німецької мови 

• з питань розміщення та надання допомоги  
у пошуку житла 

• нові перспективи в Німеччині / доступ до 
системи освіти в Німеччині, навчанні, ринку 
праці та підвищення професійної кваліфікації 

• охорона здоров‘я/психологічне 
консультування 

• профільне консультування з питань сім‘ї, 
заборгованості, нарко-залежності та ін

• менеджмент у конфліктній ситуації  
(сім‘я, робота та навколишнє середовище) 

Час консультацій

Понеділок: з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00 
Вівторок: з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00 
Середа: годин прийому не має 
Четвер: з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00 
П’ятниця: з 9:00 до 13:00

Ви можете назначити зустріч зі спеціалістом  
(або залишити так: записатися на прийом)  
потелефону або за допомогою ел. пошти.


