
 

Допомога українським біженцям! 

 

 Дорогі українці,  

ми радо вітаємо вас у нашому місті Мерзебург, у краю Заале. Наш край називається так, тому 
що місто знаходиться на узбережжі річки Заале. Ми хочемо представити вам інформацію про 
прибуття у Німеччину і допомогу у нашому регіоні та допомогу крайового міста Мерзебург. 
У нашому місті є добровільні помічники і волонтери, до яких ви можете звернутися за 
допомогою, і вони допоможуть  вирішити ваші питання та проблеми. Ви можете з ними 
зв’язатися по усіх питаннях та медичних проблемах. 

Ви можете зареєструватися в усіх містах Німеччини, також і у нас У Мерзебурзі та містах 
краю. Якщо у вас виникають питання, то ви можете звернутися за телефоном 03461- 211534  
організація Воркс/ Works GmbH, і вам допоможуть. Ви можете прийти в організацію і 
звернутися по допомогу за адресою: Lindenstraße 2, 06217 Merseburg; Siegfried- Berger-Str. 
3A. Вам допоможуть обробити первинні документи та зробити необхідні заявки на 
німецький мові. Допомогу вам нададуть українською та російською мовами.  

Або ви можете зателефонувати в організацію ИВИЦ е. Ф. /IVIZ e.V. і Вам також буде надана 
допомога на двох мовах і при оформленні заявок, і при оформленні документів. IVIZ e.V. це 
відома суспільна організація по роботі з дітьми та підлітками. Ви можете прийти в 
організацію і звернутися по допомогу за адресою: Joachim-Quantz-Str. 19, 06217 Merseburg. 
Окрім цього в ИВИЦ е. Ф./IVIZ e.V. Ваші діти зможуть вивчати німецьку мову, гратися на 
дитячих і спортивних майданчиках та відвідувати різні творчі гуртки і курси. Ви можете 
зареєструватися в усіх містах нашого краю та отримати допомогу і для цього не обов’язково 
їхати у Берлін.  

Наше місто, Merseburg, відомо своєю стародавньою історією і доброзичливістю своїх  
мешканців! Номери наших телефонів: Воркс 03461 – 3099218, керівник пані Гребер / Frau 
Gröber u ИВИЦ е Ф. 03461 – 289798, керівник пані Лоренц/Frau Lorenz.  

Це Ваші контактні пункти і особи у Мерзебурзі та у краю Заале. Ми спілкуємось 
українською та російською мовами! Ми допоможемо Вам! 

 


