Неповнолітні діти без супроводу

Додаткова інформація

Діти та підлітки, молодше 18 років, які приїхали
до міста Меккенгайм без супроводу батьків,
опікунів, або уповноважених осіб, мають статус
неповнолітніх іноземних осіб без супроводу.
Вони мають право на допомогу від управління у
справах молоді. Управління може та має право
тимчасово взяти під опіку іноземних дітей або
підлітків, щойно вони зареєструються. Це
означає, що дитині або підлітку надається
можливість проживання та піклування. Також із
дитиною або підлітком проводитиметься бесіда
щодо перспектив перебування у Німеччині.
Діти або підлітки без супроводу батьків
потребують юридичний захист, наприклад:
(добровільне)
опікунство.
Коли
вони
влаштовуються у сім'ях або у друзів у місті
Меккенгайм, управління по справам молоді
може надавати консультації або підтримку ,
наприклад: по питанням фінансової допомоги
(забезпечення
коштів
для
проживання),
медичного
страхування,
правового
регулювання батьківських справ.
Контакти: Управління у справах молоді у місті
Меккенгайм, Відділ допомоги неповнолітнім ,
Телефон: 02225/ 917-280
Електронна пошта: jugendamt@meckenheim.de

На
сервісній
сторінці
"Ukraine-Hilfe"
міста
Меккенгайм Ви зможете отримати наступну
важливу інформацію: www.meckenheim.de

Профілактичне щеплення від
кору
Дитина віком від 1 року повинна мати
щеплення від кору, діти від 2 років повинні
мати 2 щеплення, або мати довідку про набутий
імунітет,
якщо
вони
будуть
відвідувати
громадські заклади ( такі як: садочок, групи
дозвілля і тд., а також школи) , або якщо їх
розміщають у гуртожитках для біженців
та пізніх переселенців. У випадку відсутності
документів щодо щеплення, діти повинні пройти
щеплення, перед тим як відвідувати громадські
заклади.
Для переселенців через військову агресію, які
прибули самостійно, важливо зареєструватися
у відповідному відділі міграційної служби, для
того щоб заклади вакцинації відповідно змогли
перерахувати кошти. Витрати на вакцинацію
проти кору для дітей-переселенців
покриваються.

Ласкаво
просимо!

Управління у справах молоді у місті Меккенгайм
піклується про дітей, підлітків, батьків та сім'ї.
Управління відповідальне за утримання та
догляд за неповнолітніми дітьми, які прибули
без супроводу , за садочки, ясла,
дитяче
дозвілля тощо. Управління надає консультації
та підтримку батькам з питань виховання та
догляду за дітьми, а також у разі можливих
випадків ризику, пов'язаними із життям
дитини.
Будь ласка, у разі
звертайтеся до нас:

проблем

або

питань

Місто Меккенгайм
Управління у справах молоді
Siebengebirgsring 4
53340 Meckenheim

02225/917-280
jugendamt@meckenheim.de

Інформація від управління у справах
молоді міста Меккенгайм для
українських родин, підлітків та дітей,
що вимушені переселитися через
військову агресію та їхнім
контактним особам.

Для дітей та підлітків

Інформація для дітей та
підлітків

Поради та допомога

Дитячо-юнацький клуб

Консультування дітей, підлітків та їхніх
сімей у стресовому стані, психологічно
травмованих

Консультація та підтримка батьків у
вихованні та догляді за дітьми

Консультаційний центр сім'ї та освіти:
Rheinbach, Aachener Straße 16,
53359 Rheinbach, Телефон 02226 92785660
fb.rheinbach@rhein-sieg-kreis.de

Контактна особа: Управління у справах
молоді у місті Меккенхайм
Відділ допомоги неповнолітнім
Телефон: 02225 / 917-280
jugendamt@meckenheim.de

Молодіжна міграційна служба KJA Bonn
gGmbH

Звітування та поради щодо можливих
небезпек для здоров’я дітей

Інтеграційний центр для дітей, молоді та
дорослих віком від 12 до 27 років пропонує
підтримку в таких сферах: школа та
професійна
орієнтація,
супровід
до
адміністративних установ, інтеграційні мовні
курси, допомога у визнанні школи та
професійної кваліфікації.
Контактна особа:
JMD Zentrale, Kirchplatz 1, 53340 Meckenheim
(тільки за попереднім записом)
Контактна особа:
Ірина Вілвер, Телефон: 02225 838695-2,
irina.vilver@kja-bonn.de

Контактна особа: Управління у справах
молоді у місті Меккенхайм
Відділ допомоги неповнолітнім
Телефон: 02225 / 917-280
jugendamt@meckenheim.de

Дитячо-юнацький клуб у місті Меккенгайм
(Mosaik-Kulturhaus
Meckenheim)
працює
щоденно у другій половині дня з 15:00 до
20:00. (Для дітей з 6 років)
Дітям пропонуються різноманітні настільні
ігри:
більярд,
настільний
футбол
та
теніс, Playstation, Wii і тд.
Детальніше: www.mosaik-kulturhaus.de
Для дітей
Kinder City можуть відвідувати діти віком від
6 до 13 років. Kinder City працює щовівторка
з 15:00 до 18:00, щосереди з 16:00 до 17:30
та щоп'ятниці з 15:00 до 18:00. Також діють
різноманітні святкові пропозиції.
Інформація та. контакти:
www.mosaik-kulturhaus.de/KinderCity/

ігровий гурток
Місто Меккенхайм пропонує групу ЛФК для
українських дітей віком від 3 до 6 років у Kinder City. Він проходить з травня по липень по
вівторках, середах і п’ятницях з 9:00 до
12:00.
Інформація,
контакти
та
реєстрація:
Управління у справах молоді
Дженніфер Бергер
jennifer.berger@meckenheim.de

Лісовий ігровий гурток «Лісовий жук»
Діти віком від 1,5 до 3 років з законним
опікуном зустрічаються по середах о 16:00 у
різних місцях (до місць легко дістатися
громадським транспортом).
Групу супроводжує російськомовна особа.
Контакти та інформація: Роня Ессер
geschaeftsstelle@msv-meckenheim.de
або Ronja-Esser@web.de

Міграційні поради від Асоціації Карітас
Rhein Sieg e.V.
Інтеграційний центр для дорослих віком від
27 років пропонує підтримку в таких сферах:
професійної підготовки та роботи, статусу
проживання, органів влади та установ.
Контакти:
Дім
Карітас
Kirchplatz 1, 53340 Meckenheim (тільки за
попереднім записом), Контактна особа: Майя
Пфіценмайер
mbe@caritas-rheinsieg.de
Телефон: 02225 992422
Зустріч MSV Meckenheim
Щосуботи
з
10:00
до
12:00
проходять зустрічі із контактною особою, яка
володіє українською мовою. Є можливість
обмінюватися
думками
в
захищеному
просторі та приймати участь у спортивних
заходах , які пропонує MSV. Контактна
інформація: Тетяна Ярова
tatjana.jarow@msv-meckenheim.de

Відвідування школи
Будь ласка, зв’яжіться з працівниками мерії
за електронною адресою
schulamt@meckenheim.de
Навчання в школі відбувається в громадській
початковій школі в Мерлі або для дітей та
молоді з 5-го класу в міжнародному класі в
центрі Mosaik-Kulturhaus в місті Меккенхайм.

Питання про денний догляд за
дітьми (садочки та центри
денного догляду)
Контактна особа: Управління у справах
молоді у місті Меккенхаймі
Відділ допомоги неповнолітнім
Телефон: 02225 / 917-280
jugendamt@meckenheim.de

