Допомога сім’ям з України
Багато сімей тікають від війни в Україні та шукають захисту у сусідніх країнах, у тому числі
в Австрії. Земля Штирія підготувала огляд пропозицій з підтримки, консультаційних бюро
/ координаційних центрів для сімей, які є біженцями з України. Ви знайдете інформацію у
вигляді pdf-файлів також англійською та українською мовами.

 Інформаційний сервер Hilfe-Kompass для людей в Україні та з України
 Інформаційний сервер землі Штирія з пропозиціями допомоги, інформацією

 Гарячі лінії

• Федеральна гаряча лінія для українців в Австрії
		 Тел.: +43 1 26768709460

• Служба соціального обслуговування землі Штирія
		 Тел.: +43 800 201010

• Гаряча лінія служби милосердя землі Штирія для України
		 Тел.: +43 316 8015215

 Місто Грац
 Актуальна інформація про Україну – Міський портал столиці землі Грац
 Спеціальний випуск офіційної газети BIG про Україну: Грац допомагає –
Міський портал столиці землі Грац
 Консультування батьків для українських сімей – Відомство у справах молоді та сім’ї

 ABI-Service (сервіс відділу у справах освіти та інтеграції) – Освітній сервіс міста Грац

 Консультування
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 Центри психосоціального консультування міста Грац
 Сімейні консультації землі Штирія

 Правове соціальне консультування
 ZEBRA – Міжкультурний консультативно-терапевтичний центр у формі
неприбуткового товариства з обмеженою відповідальністю
Сімейне консультування, психологічне консультування, психотерапія, юридичне консультування, консультування щодо визнання здобутих в Україні / за кордоном кваліфікацій – всі пропозиції рідною мовою або з перекладачем.
 Мережа консультаційних центрів для жінок і дівчат землі Штирія
Інформаційний проспект німецькою, англійською та українською мовами.
 Rainbows Штирія
 Програма Buddy для молодих людей з України Австрійського інтеграційного фонду

 Земля Штирія – Департамент у справах сім’ї,
жінок та освіти для дорослих
 Сторінка у Facebook ZWEI UND MEHR
		 Ми надаємо актуальну на поточний день інформацію про заходи, допомогу та різноманітну корисну інформацію на тему "Створення сім’ї" та "Проживання сімей"
у Штирії.
 Інформаційний центр з питань сім’ї та дітей
		 Інформаційний центр з питань сім’ї та дітей ZWEI UND MEHR землі Штирія у будівлі
Кармелітерхоф є основним координаційним центром з розгляду усіх звернень і запитів з питань сім’ї та дитини.
 Допомога для участі у активних тижнях на дитячі канікули від ZWEI UND MEHR
		 Земля Штирія на певних умовах надає малозабезпеченим сім’ям допомогу для участі
у пропозиціях мережі активних тижнів на дитячі канікули у Штирії.

 Догляд за дітьми та місця у школі
 Дитячий центр Kinderdrehscheibe землі Штирія
Дитячий центр Kinderdrehscheibe особисто надає інформацію про дитячі освітні заклади та дитячі дошкільні заклади, спеціалістів з догляду за дітьми та можливості короткочасного догляду у Штирії. Надається також допомога у пошуку дитячого закладу та
інформація про фінансування і можливості допомоги.
 Платформа догляду на канікулах землі Штирія
Платформа догляду на канікулах землі Штирія надає інформацію про пропозиції з
догляду на канікулах, виступає також координатором відповідних організацій та надає
підтримку з інших важливих питань щодо канікул.
 Пропозиції центрів профорієнтації (BIZ) біржи праці Штирії
У центрі профорієнтації Граца вже зараз є можливість надання консультацій українською мовою.
 Дирекція з питань освіти землі Штирія
Інформація про українську кризу.
 Проєкт Vielfalt.Qualifiziert (Розмаїття. Здобуття кваліфікації)
Консультування тих, хто шукає освітній заклад, учнів та підприємств.

 Мовні курси
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 Короткий огляд курсів з вивчення німецької мови

 Вільний час
 Ludovico – Об’єднання з підтримки культури гри, гри та ігрової педагогіки
У Ludothek сім’ї мають можливість безкоштовно спробувати різні ігри. При цьому в
асортименті є кілька ігор з інструкціями українською мовою.

 Пропозиції громад, які беруть участь в ініціативі Gemeinsam stark
für Kinder (разом сильні для дітей) землі Штирія

 Міська громада Фельдбах
Щосереди з 12:00 до 15:00 innova запрошує жінок і дітей з України до жіночої кав’ярні.
Де: innova
Хауптплатц 30/2-й поверх, 8330 Фельдбах
office@innova.or.at
Реєструватися не потрібно.
 Торгова громада Граткорн
Ігрові групи, заняття спортом у клубах та курси німецької мови.
Записатися можна за телефоном +43 664 85 58 333
або електронною поштою tanja.grinschgl@gratkorn.gv.at

 Центри батьків та дітей і заклади батьківської освіти
 Сімейний центр Familienzelt Раба-Грамбах – Відкриті зустрічі та "кав’ярня знайомств"
 Центр батьків та дітей регіону Бад-Радкерсбург – Відкриті зустрічі
 Центр батьків та дітей Вайц – Всі пропозиції безкоштовні для сімей з України.
 Центр батьків та дітей Південь – Сім’ї з України можуть скористатися всіма
пропозиціями.
 Центр батьків та дітей Дойчландсберг – Волонтерський супровід доули,
а також безкоштовні зустрічі.
 Центр батьків та дітей Фюрстенфельд – Відкриті зустрічі, зустріч з акушеркою,
пілатес для мам та йога для вагітних.
 Центр батьків та дітей Глайсдорф – Усний переклад від мами до мами,
відкриті зустрічі, телефонна довідка та багато чого іншого.
 FamilienWohnZimmer (сімейна вітальня) - Вивчення мови у мовній кав’ярні за
підтримки викладачів німецької мови.
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 Інше
 READ FOR PEACE – Поради щодо засобів масової інформації про
Україну l Бібліотечний союз Австрії BVÖ
 Маленька абетка Mio-ABC з перекладом на українську мову
Відкриття світу букв та цифр у ігровій формі.

