
Поштова адреса  |  Комуна Ліппеталя  
Bahnhofstraße 7, 59510 Ліппеталь-Говештадт 
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ 
БІЖЕНЦІВ У  
КОМУНІ ЛІППЕТАЛЯ

1. SC Lippetal in Herzfeld (Спортивний клуб  
Ліппеталя в Герцфельді) 
футбол, теніс, дзюдо, бадмінтон, волейбол,  
фітнес, біг, танці, ігри з м'ячем 
www.sclippetal.de

VfJ Lippborg (Клуб турботи про молодь Ліппборга) 
футбол, теніс, настільний теніс, гімнастика, танці 
www.vfj-lippborg.com

TuS SG Oestinghausen (Фізкультурно-спортивний  
клуб Остінггаузена «Чорно-жовтий») 
футбол, теніс, гімнастика, фізкультура 
www.sgoestinghausen1925.de

SV Germania Hovestadt (Спортивний клуб  
«Германія-Говештадт») 
футбол, теніс, йога, груповий біг, ігри з м'ячем, чірлідинг 
www.sv-germania.de

SW Hultrop (Клуб Гультропа «Чорно-білий») 
футбол, танці, груповий біг 
www.swhultrop.de

www.lippetal.de/tourismus_freizeit/sport_
freizeit/sportstaetten/sportstaetten.php

Навчальний басейн 
Ludgeristraße 5,  
59510 Ліппеталь-Ліппборг  
тел.: +49 2527 332 999 1 
www.lippetal.de/tourismus_freizeit/sport_
freizeit/schwimmbad/schwimmbad.php

СПОРТИВНІ КЛУБИ 

СПОРТИВНІ ЗАКЛАДИ 
ласкаво 
просимо



Ласкаво просимо! 

Якщо ви читаєте ці рядки, ви подолали довгий та зазви-
чай тяжкий шлях. Отже, зараз ви тут – у нашій чудовій 
комуні, де є багато людей, готових підтримати вас на 
вашому подальшому шляху в нашій країні.

Тому наші волонтерські групи та адміністрація комуни 
зібрали для вас у даному огляді важливу інформацію,  
що допоможе вам швидше зорієнтуватися в новому 
оточенні. 

Як бургомістр я хотів би зі свого боку заохотити вас уже 
найближчим часом взяти участь у культурному житті, 
а також у спортивних та дозвіллєвих заходах нашої 
комуни. Це надасть вам можливість познайомитися та 
потоваришувати з мешканцями нашої громади.

Приєднуйтеся  
до нас!

Ваш

Маттіас Люрбке
Бургомістр

Словник у картинках  
Навчальна онлайн-платформа 
www.tueftelakademie.de/fuer-zuhause/ 
bilderwoerterbuch

Портал допомоги «Germany4Ukraine» 
(«Німеччина для України») 
Цифровий центр для звернень біженців  
з України. Прибуття та первинне  
орієнтування в Німеччині. 
www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua

Дозвіл на працевлаштування /  
Пропозиції щодо роботи  
На конкретні запити щодо надання  
дозволу на працевлаштування  
відповідає Відомство зі справ  
іноземних громадян округу Зост.  
Тел.: +49 2921 303020 
www.jobaidukraine.com

Федеральне агентство з питань праці  
www.arbeitsagentur.de/ukraine

ІНФОРМАЦІЯ НА ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛАХ 

Гаряча телефонна лінія з  
питань допомоги Україні:  
+49 2921 303020

Ukrainehilfe Kreis Soest  
(«Допомога Україні в окрузі Зост») 
www.kreis-soest.de/start/startseite/ 
ukrainehilfe/hilfe_fuer_die_ukraine.php

Відомство зі справ іноземних  
громадян округу Зост 
www.kreis-soest.de/sicherheit_ordnung/ordnung/ 
aufenthalt/auslaenderangelegenheiten.php

  
БІЖЕНЦІ В ОКРУЗІ ЗОСТ 

 
ДОПОМОГА ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ 

Комуна Ліппеталя, Ратуша II 
Bahnhofstraße 1, 59510 Ліппеталь-Говештадт 
тел.: +49 2923 9800  |  e-mail: sozialamt@lippetal.de

Реєстрація місця проживання / розміщення 
Надання соціальних послуг  
Забезпечення охорони здоров'я

Соціальна робота з біженцями  
тел.: +49 160 92388978  |  тел.: +49 2923 980266  
(також російською мовою) 
e-mail: fluechtlingsbetreuung-lippetal@web.de

Пункт роздачі одягу Кольпінга 
Ліппеталь-Герцфельд, Стара пошта,  
Lippstädter Str. 4, 59510 Ліппеталь 
(Вхід зі зворотного боку)

Робоча група з питань надання притулку 
ak-asyl.lippetal@web.de

Група Facebook «Ліппеталь для біженців» 
Можливість подання заявки на приєднання

Група WhatsApp 
для спілкування українців та родин, що надають притулок

ПІДТРИМКА ТА  
ВОЛОНТЕРСЬКІ ГРУПИ 


