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Ласкаво 
просимо

Herzlich willkommen

Інформація
для біженців 
з України

Informationen für Geflüchtete 
aus der Ukraine

Mit freundlicher 
Unterstützung 

der
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Тут Ви в безпеці і можете розраховувати на нашу 
допомогу! Щоб трохи полегшити ваш приїзд, ми 

зібрали для Вас кілька порад на перші дні в округзі 
Боркен. Ми хотіли б підтримати Вас у тому, щоб знайти 
себе та почувати себе комфортно. Ми зібрали важливу 
інформацію та поради на наступних сторінках.

Якщо Ви тримаєте наш додаток в руці, то Ви знайшли 
безпечне місце в Боркені, Хайдені, Ресфельді, Рекені 
чи Велені. Ці п’ять місць добре пов’язані один з одним 
і Ви можете швидко дістатися з одного місця в інше на 
автобусі. Ви тут, у районі Боркен, прямо на кордоні з 
Нідерландами. Регіон також називають Вестмюнстерланд 
(регіон на захід від Мюнстеру).

Ви приїхали в сільський регіон. Багато суспільств, 
волонтерських організацій та громад формують життя в 

Hier sind Sie sicher und können auf unsere Hilfe zählen! 
Um Ihnen das Ankommen etwas zu erleichtern, haben 

wir für Sie einige Tipps für die ersten Tage im Kreis Borken 
zusammengestellt. Wir möchten Sie dabei unterstützen, sich 
hier zurechtzufinden und wohlzufühlen. Auf den nachfol-
genden Seiten haben wir wichtige Informationen und Tipps 
zusammengestellt. 

Wenn Sie unsere Beilage in der Hand halten, dann haben Sie 
einen sicheren Ort in Borken, Heiden, Raesfeld, Reken oder 
Velen gefunden. Diese fünf Orte sind untereinander gut ver-
bunden und Sie gelangen schnell mit Bussen von einem Ort 
zum anderen. Sie befinden sich hier im Kreis Borken, direkt 
an der holländischen Grenze. Der Kreis wird auch Westmüns-
terland genannt. 

Sie sind in einer sehr ländlich geprägten Region angekom-

Ласкаво просимо 
до округу Боркен у 
Мюнстерланді!

Herzlich willkommen 
im Kreis Borken im 
Münsterland!

У п’яти муніципалітетах Боркен, Хайден, Рекен, Расфельд і Велен є багато людей які беруть участь у допомозі біженцям 
з України.
In den fünf Kommunen Borken, Heiden, Reken, Raesfeld und Velen engagieren sich zahlreiche Menschen bei der Hilfe für Geflüchtete 
aus der Ukraine.
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окремих містах. У п’яти муніципалітетах разом проживає 
майже 90 500 людей. Окрім сільського господарства, тут 
є багато робітничих підприємств. Дві з найвідоміших 
національних компаній – виробник продуктів харчування 
Iglo та текстильна компанія Bierbaum.

В усіх містах є дитячі садки, школи, продуктові магазини 
та спортивні споруди. Лікарі та аптеки також знаходяться 
усюди, тому Ви можете швидко отримати допомогу. Ігрові 
майданчики, невеликі парки та інші види відпочинку 
доповнюють пропозиції міст.

Ландшафт переважно характеризується чергуванням 
полів, лісів і струмків. У Боркені є Fliegerberg (пагорб), 
який простягається через Lünsberg і Tannenbülten (Лісні 
пагорби) до Рамсдорфа. Як і природний парк Hohe 
Mark, це місцева зона відпочинку, куди регулярно їздять 
багато мандрівників і велосипедистів. Річка Bocholter Aa 
з'єднує численні муніципалітети один з одним. Мережа 
велосипедних доріжок густа і добре розвинена.

Найближчими місяцями соціальне життя 
характеризуватиметься міськими та рушницькими 
фестивалями. Це характерно для цього регіону. Якщо 
Ви бачите людей у формі з дерев’яною зброєю, не 
бійтеся. Стрілецькі фестивалі мають давню традицію, і 
стріляють тільки по дерев’яних птахах. У вихідні дні на 
футбольних полях, у клубах верхової їзди та в спортивних 
залах проводяться регулярні турніри, відвідування яких 
зазвичай безкоштовне.

men. Viele Vereine, ehrenamtliche Organisationen und 
GemeinschaËten prägen das Leben in den einzelnen Orten. In 
den fünf Kommunen leben knapp 90.500 Menschen zusam-
men. Neben der LandwirtschaËt gibt es hier vor allem viele 
handwerkliche Betriebe. Zwei der bekanntesten überregio-
nalen Firmen sind der Lebensmittelproduzent Iglo und das 
Textilunternehmen Bierbaum. 

In allen Orten gibt es Kindergärten, Schulen, Lebensmittel-
märkte und Sporteinrichtungen. Ärzte und Apotheken sind 
ebenfalls überall ansässig, so dass Sie schnell Hilfe bekom-
men können. Spielplätze, kleine Parkanlagen und weitere 
Freizeitangebote runden das Angebot in den Orten ab.

Die LandschaËt ist vor allem durch die Abwechslung von 
Feldern, Wäldern und Bächen geprägt. In Borken gibt es den 
Fliegerberg, der sich über den Lünsberg und den Tannen-
bülten bis nach Ramsdorf erstreckt. Er ist wie der Naturpark 
Hohe Mark ein Naherholungsgebiet, in dem viele Wanderer 
und Radfahrer regelmäßig unterwegs sind. Der Fluss Bo-
cholter Aa verbindet zahlreiche Kommunen miteinander. Das 
Radwegenetz ist engmaschig und gut ausgebaut. 

Das gesellschaËtliche Leben wird in den kommenden Mo-
naten von Stadt- und Schützenfesten geprägt sein. Das ist 
typisch für diese Region. Wenn Sie Menschen in Uniform 
sehen, die ein Gewehr aus Holz tragen, müssen Sie keine 
Angst haben. Schützenfeste haben eine lange Tradition und 
geschossen wird nur auf einen Holzvogel. An den Wochenen-
den finden zudem auf den Fußballplätzen, bei den Reitver-
einen und in den Sporthallen regelmäßig Turniere statt, die 
meist kostenfrei besucht werden können. 

У найближчі місяці очікується багато заходів: наприклад, 
великий концертний вечір в центрі Боркена.
In den kommenden Monaten stehen viele Veranstaltungen 
an: In der Borkener Innenstadt wird beispielsweise ein großer 
Konzertabend stattfinden.

Pröbstingsee (Озеро) є улюблене місце відпочинку. Тут можна 
гуляти, а коли потеплішає, можна купатися. 
Der Pröbstingsee ist ein beliebtes Ausflugsziel. Hier kann man 
spazieren gehen und wenn es wärmer wird, auch schwimmen.
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Організації добровільної допомоги в окремих містах
Ehrenamtliche Hilfsorganisationen in den einzelnen Orten

� Боркен: Асоціація Caritasverband Borken пропонує 
регіональні поради біженцям. Це означає, що тут 

є соціальні, психологічні та особисті поради, а також 
поради для здоров’я. Крім того, співробітники надають 
підтримку у возз’єднанні сім’ї та інтеграції в містах і 
громадах. Біженці стикаються з численними юридичними 
питаннями і тут також може допомогти консультування 
біженців. Доступні професійні поради щодо можливостей 
фінансування в галузі німецької мови, школи, навчання 
та роботи. Тісна робота з волонтерами створює хороший 
контакт з місцевим населенням. Асоціація Caritasverband 
також підтримує біржу одягу Frog King у Ресфельді.
� Turmstraße 14, 46325 Borken 
� 02861/945771, 02861/9456
� fluechtlingsberatung@caritas-borken.de
� www.caritas-borken.de

Німецький Червоний Хрест (DRK) в районі Боркен 
консультує біженців з багатьох питань. Прибуття до 
вашої нової країни - це тривалий процес і добре, якщо є 

� Borken Der Caritasverband Borken bietet eine regio-
nale Flüchtlingsberatung an. Das bedeutet, dass es hier 

soziale, psychische, gesundheitliche und persönliche Be-
ratung gibt. Zudem unterstützen die Mitarbeiter bei der Fami-
lienzusammenführung und der Eingliederung in den Städten 
und Gemeinden. Zahlreiche rechtliche Fragen kommen auf 
die Flüchtlinge zu, auch hier kann die Flüchtlingsberatung 
helfen. Bei Fördermöglichkeiten in den Bereichen deutsche 
Sprache, Schule, Ausbildung und Beruf gibt es professionelle 
Beratung. Durch die enge Zusammenarbeit mit Ehrenamtli-
chen entsteht ein guter Kontakt zu den Menschen vor Ort. So 
unterstützt der Caritasverband auch die Kleiderbörse Frosch-
könig in Raesfeld.  
� Turmstraße 14, 46325 Borken 
� 02861/945771, 02861/9456
� fluechtlingsberatung@caritas-borken.de
� www.caritas-borken.de 

Das Deutsche Rote Kreuz im Kreis Borken berät in zahl-
reichen Angelegenheiten Flüchtlinge. Das Ankommen in der 

Багато людей організовують пропозиції для біженців. У Heidener Atelier Annetes-Art, наприклад, вже пройшли курси малювання 
для дітей та їх мам.
Zahlreiche Menschen organisieren Angebote für Geflüchtete. Im Heidener Atelier Annetes-Art hat es beispielsweise bereits Malkurse 
für Kinder und ihre Mütter gegeben. 
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підтримка. Співробітники DRK допомагають із заявками, а 
також пропонують соціальну орієнтацію в районі Боркен. 
Радники з питань біженців мають офіс у будівлі « Bera-
tung für Zugewanderte », Nordring 52, Borken. Ви повинні 
обов’яково зарееструватися на прийом. 
�      www.drkborken.de/angebote/beratung-fuer-zuwanderer

�           Хейден У Хайдені асоціація «Heiden – wir hel-
fen» організовує різноманітні пропозиції допомоги 
українським біженцям. Щовівторка з 16:00 до 18:00 у Café 
International проходить відкрита зустріч для українських 
біженців та щоп’ятниці буде проводитися зустріч для всіх 
біженців у громаді. Також волонтери організували мовні 
курси.
Бенедикт Кемпер (Benedikt Kemper) є контактною особою. 
З ним можна зв’язатися через WhatsApp: 0151/40319322

�           Рекен Добровільні члени групи «Menschen für Reken» 
вже кілька років підтримують біженців. Вони допомагають 
у повсякденному житті, організовують мовні курси та 
зустрічі. Зустрічі для українських біженців відбуваються 
кожні два тижні по вівторках у Pfarrheim St. Elisabeth, 
Bahnhofstraße 28, Bahnhof Reken, з 17:30. Кожну першу 
п’ятницю місяця з 15:30 до 17:30 працює кав’ярня культур 
(Café der Kulturen).
�              menschen-fuer-reken@web.de 
�             www.menschen-fuer-reken-org

�           Велен У Рамсдорфі є мовне кафе (Sprachcafé) для 
біженців щопонеділка з 10:00 до 11:30 та з 15:30 до 17:00 
у Pfarrheim, Ravendyk 11, Ramsdorf. Кожного четвертого 
четверга місяця о 19:30 також у Pfarrheim відбувається 
безкоштовне зібрання. У Hof Hemich, Mallißer Ring 6, Velen, 
біженці можуть отримати велосипед у веломайстерні. 
Персонал також надає персональні поради та підтримку. 
Окрім веломайстерні, тут також є секонд-хенд Allerhand, 
Ravendyk 15 Ramsdorf. Добре збережений і вживаний одяг 
можна придбати за невеликі гроші.

neuen Heimat ist teils ein langwieriger Prozess und da ist es 
gut, wenn es Unterstützung gibt. Die Mitarbeiter des DRK hel-
fen bei Anträgen und bieten auch eine soziale Orientierung 
im Kreis Borken. Die Flüchtlingsberater haben im Haus „Be-
ratung für Zugewanderte“, Nordring 52 in Borken, ein Büro. Es 
müssen Termine vereinbart werden. 
�      www.drkborken.de/angebote/beratung-fuer-zuwanderer

�            Heiden In Heiden organisiert der Verein „Heiden – wir hel-
fen“ verschiedene Hilfsangebote für ukrainische Flüchtlinge. 
Jeden Dienstag gibt es von 16 bis 18 Uhr im Café Internatio-
nal ein oÝ enes TreÝ en für ukrainische Flüchtlinge. Wenn der 
Ramadan beendet ist, wird es auch jeden Freitag ein TreÝ en 
für alle Flüchtlinge in der Gemeinde geben. Die Ehrenamt-
lichen haben zudem Sprachkurse organisiert. 
Benedikt Kemper ist Ansprechpartner. Er ist per WhatsApp 
erreichbar: �        0151/40319322

�            Reken Die ehrenamtlichen Mitglieder der Gruppe „Men-
schen für Reken" unterstützen bereits seit einigen Jahren 
Flüchtlinge. Sie helfen im Alltag, organisieren Sprachkurse 
und TreÝ en. Alle zwei Wochen fi nden für ukrainische Flücht-
linge immer dienstags TreÝ en im Pfarrheim St. Elisabeth, 
Bahnhofstraße 28 in Bahnhof Reken, ab 17.30 Uhr statt. An 
jedem ersten Freitag im Monat gibt es dort ein Café der Kul-
turen von 15.30 bis 17.30 Uhr. 
�              menschen-fuer-reken@web.de 
�             www.menschen-fuer-reken-org

�            Velen In Ramsdorf gibt es für Flüchtlinge ein Sprachcafé 
immer montags von 10 bis 11.30 Uhr und von 15.30 bis 17 Uhr 
im Pfarrheim, Ravendyk 11 in Ramsdorf. An jedem vierten 
Donnerstag im Monat gibt es ein freies TreÝ en ab 19.30 
Uhr ebenfalls im Pfarrheim. Auf dem Hof Hemich, Mallißer 
Ring 6 in Velen, können Flüchtlinge in der Fahrradwerkstatt 
ein Fahrrad erhalten. Die Mitarbeiter bieten auch persön-
liche Beratung und Unterstützung an. In Ramsdorf gibt es 
neben einer Fahrradwerkstatt auch den Second-Hand-Laden 
Allerhand, Ravendyk 15 Ramsdorf. Für kleines Geld kann gut 
erhaltene und gebrauchte Kleidung erworben werden. 

In den Second-
hand-Geschäf-
ten wie dem 
Allerhand kann 
günstig Klei-
dung erworben 

werden.  Olessya 
(3. v. l.) mit ihrem 

Sohn Nikita und Ok-
sana (r.) mit ihrer Toch-
ter Sabrina haben Hilfe 
von Bärbel Thesing (l.) 

und Irmgard Finke vom Al-
lerhand in Ramsdorf erhalten.

Одяг можна купити 
дешево в магазинах 
секонд-хендів, таких 
як Allerhand. Олеся 
(третя зліва) з 
сином Микитою 
та Оксаною 
(праворуч) із 
дочкою Сабріною 
отримали 
допомогу від 
Бербеля Тесінга 
(Bärbel Thesing) 
(ліворуч) та Ірмгард 
Фінке (Irmgard Finke) з 
Allerhand в Рамсдорфі.
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«Сусіди допомагають» – так називається акція 
допомоги, яку Borkener Zeitung (Газета Боркена) 

розпочала разом із Lions Club Borken понад 20 років тому. 
Lions Club – це об’єднання корисних, готових допомогти 
людей, які реалізували багато проектів на благо 
суспільства. Lions Club зустрічаються по всьому світу.

Щороку напередодні Різдва Borkener Zeitung та Lions Club 
просять пожертвувань для людей у Боркені та околицях, 
які більше не можуть самостійно оплачувати необхідні 
речі, оскільки вони безробітні, хворі чи з інших причин 
перебувають у біді не з власної вини. На гроші від 
«Сусіди допомагають» можна, наприклад, купити пральну 
машину, одяг чи новорічні 
подарунки для дітей. Робоча 
група, до складу якої входять 
представники Borkener Zei-
tung, Lions Club та організацій 
допомоги християнських 
церквей, вирішує, як 
розподіляти пожертви та 
скільки отримуватиме людина 
чи сім’я, які потребують. Це 
Caritas (Католицька церква) 
і Diakonie (Протестантська 
церква).

Borkener Zeitung та Lions Club 
вирішили допомогти українським біженцям, які знайшли 
дах над головою у Боркені та сусідніх містах та громадах. 
«Німеччина та Україна – європейські сусіди», – кажуть 
організатори. Вірні гаслу « Сусіди допомагають », вони 
також хочуть підтримати цих людей. Читачі Borkener Zei-
tung вже пожертвували кілька тисяч євро на збір коштів 
для біженців.

Як саме будуть використані гроші, поки не вирішено. 
Йдеться про оплату речей, які виходять за рамки 
державних соціальних виплат. Наприклад, можливі гранти 
на велосипеди чи оплату шкільного приладдя для дітей, 
каже експерт « Caritas ». Про те, як надають допомогу 
людям в Україні, незабаром повідомить Borkener Zeitung.

„„Nachbarn helfen“ ‒ so heißt eine Hilfsaktion, die die 
Borkener Zeitung zusammen mit dem Lions Club Borken 

schon vor mehr als 20 Jahren gestartet hat. Der Lions Club ist 
ein Zusammenschluss hilfsbereiter Menschen, die viele Pro-
jekte zum Wohle der GesellschaËt verwirklicht haben. Lions 
Clubs gibt es auf der ganzen Welt.

Bei „Nachbarn helfen“ bitten die Borkener Zeitung und der 
Lions Club jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit um Spenden 
für Menschen in Borken und Umgebung, die lebenswichtige 
Dinge nicht mehr selbst bezahlen können, weil sie arbeits-
los, krank oder aus anderen Gründen unverschuldet in Not 
geraten sind. Mit dem Geld von „Nachbarn helfen“ können 
sie sich beispielsweise eine Waschmaschine, Kleidung oder 
Weihnachtsgeschenke für die Kinder kaufen. Über die Vertei-
lung der Spenden und darüber, wieviel ein BedürËtiger oder 

eine bedürËtige Familie bekommt, 
entscheidet ein Arbeitskreis aus 
Vertretern der Borkener Zeitung, 
des Lions Clubs und der Hilfsorga-
nisationen der christlichen Kirchen. 
Das sind die Caritas (katholische 
Kirche) und die Diakonie (evangeli-
sche Kirche). 

Die Borkener Zeitung und der Lions 
Club haben sich entschlossen, uk-
rainischen Flüchtlingen zu helfen, 
die in Borken und den benach-
barten Städten und Gemeinden 
ein Dach über dem Kopf gefunden 

haben. „Deutschland und die Ukraine sind europäische Nach-
barn“, sagen die Organisatoren. Getreu dem Motto „Nachbarn 
helfen“ wollen sie deswegen auch diese Menschen unter-
stützen. Bei der Spendensammlung für die Flüchtlinge haben 
die Leser der Borkener Zeitung schon einige tausend Euro 
gespendet. 

Wie das Geld genau verwendet wird, ist noch nicht ent-
schieden. Es geht darum, die Dinge zu bezahlen, die über die 
Sozialleistungen des Staates hinausgehen. Denkbar sind zum 
Beispiel Zuschüsse für Fahrräder oder die Bezahlung von 
Schulmaterial für Kinder, sagt eine Expertin der Caritas. Die 
Borkener Zeitung wird bald berichten, wie den Menschen in 
der Ukraine geholfen wird. 

Фінансова допомога 
через акцію «Сусіди 
допомагають» (Nachbarn 
helfen).

Finanzielle Hilfe durch die 
Aktion „Nachbarn helfen“ 
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 Українська - Німецька  Ukrainisch - Deutsch
Привіт

До побачення!
Вибачте, будь ласка!

Я з України.
Я не розумію німецьку.

Розмовляю українською/англійською/німецькою.
Можете допомогти мені?

Будь ласка, повторіть/поясніть ще раз повільніше.
Дуже дякую!

Прошу!
Вибачте!

Де знаходиться.... / Де є...
...супермаркет? / супермаркет (продукти, дитяче

харчування тощо)?
...аптека (засоби гігієни, дитячі памперси тощо)?

...пекар? Пекарня?
...аптека?

...банк?
...банкомат?

...поліція?
...туалет?

...лікарня?
...аеропорт?

...тест-центр на COVID?
...управління соціальної допомоги?

У вас є інтернет/wifi?
Який пароль wifi?

праворуч/ліворуч/прямо/далеко/близько
Як твої справи?

Я в порядку.
Я погано почуваюся.

Я хворий.
У тебе є діти?

У мене є дочка/син.
Маю двох/трьох/чотирьох дітей.

Мені потрібен квиток
Моїй доньці потрібне взуття.
Моєму синові потрібен одяг.

Моїй матері потрібні ліки.
Нам потрібне місце для проживання.

Нам потрібна SIM-карта для телефону.
Мені потрібен кабель для зарядки мого мобільного

телефону/смартфона.
Мені потрібні ці ліки...?

�  Корисні мовні додатки: додаток «SayHi» допомагає під 
час розмови та за кілька секунд перекладає розмовне 
слово українською чи німецькою. Це дає можливість 
вести розмову, не розмовляючи іншою мовою. За 
допомогою програми «Deepl» ви можете говорити, 
вводити або сканувати тексти. Наприклад, Ви можете 
швидко і легко перекладати етикетки в супермаркетах 
або тексти з веб-сайтів, але російською.

Hallo!
Auf Wiedersehen!
Entschuldigen Sie bitte!
Ich komme aus der Ukraine.
Ich verstehe kein Deutsch.
Ich spreche ukrainisch/englisch/deutsch.
Können Sie mir helfen?
Bitte wiederholen/erklären Sie nochmal langsamer.
Dankeschön!
Bitteschön!
Entschuldigung!
Wo gibt es.... / Wo ist...
...ein Supermarkt? / der Supermarkt (Lebensmittel,
Babynahrung etc)?
...Drogeriemarkt (Hygieneartikel, Baby Windeln, etc)?
...ein Bäcker? Die Bäckerei?
...eine Apotheke?
...eine Bank?
...ein Geldautomat?
...die Polizei?
...die Toilette?
...das Krankenhaus?
...der Flughafen?
...das COVID Testzentrum?
...das Sozialamt?
Haben Sie Internet/Wlan?
Wie lautet das Wlan Passwort?
rechts/links/geradeaus/weit weg/nah
Wie geht es Dir?
Mir geht es gut.
Mir geht es schlecht.
Ich bin krank.
Hast Du Kinder?
Ich habe eine Tochter/Sohn.
Ich habe zwei/drei/vier Kinder.
Ich brauche eine Fahrkarte.
Meine Tochter braucht Schuhe.
Mein Sohn braucht Kleidung.
Meine Mutter braucht Medizin.
Wir brauchen eine UnterkunËt.
Wir brauchen eine SIM Karte für das Telefon.
Ich brauche ein Aufladekabel für mein Handy/
Smartphone.
Ich brauche dieses Medikament...?

�  Nützliche Sprach-Apps: Die App „SayHi“ hilËt beim Ge-
spräch und übersetzt das gesprochene Wort innerhalb 
weniger Sekunden auf Ukrainisch oder Deutsch. So ist 
es möglich, ein Gespräch zu führen, ohne die andere 
Sprache zu sprechen. Mit der App „Deepl" kann man Texte 
einsprechen, eintippen oder einscannen. So kann man 
zum Beispiel Etiketten im Supermarkt oder Texte von 
Webseiten schnell und einfach übersetzen ‒ allerdings 
auf Russisch.
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Відпочинок коштує дорого? Не обов'язково. Розваги в парках, на ігрових майданчиках чи скейт-парках, походи чи 
велосипедні тури – в окрузі Боркен є чим зайнятися, багато заходів є навіть безкоштовними. Ось деякі цікаві місця, 

які варті уваги. Порядок не відповідає жодному рейтингу.

Freizeitaktivitäten sind teuer? Nicht unbedingt. Aktivitäten in Parks, auf Spielplätzen oder Skateparks, Wanderungen oder 
Radtouren - im Kreis Borken gibt es vieles zu erleben, viele Aktivitäten sind sogar kostenlos. Hier einige Ausflugsziele, die sich 

lohnen. Die Reihenfolge entspricht keiner Wertung.

Поради щодо вільного часу у регіоні
Freizeittipps für die Region 

Ігрові майданчики: додаток Borken Spielplatz надає 
огляд ігрових майданчиків у Боркені та околицях. 

Програма доступна безкоштовно в Google Store і App 
Store. Додаткова інформація: www.borken.de/spielplatz-
app

Spielplätze: Einen Überblick über die Spielplätze in 
Borken und der Umgebung liefert die Borkener Spielplatz 

App. Die App ist kostenlos im Google Store und im App Store 
erhältlich. Weitere Infos www.borken.de/spielplatzapp

1  Українська зустріч безкоштовно
Ukrainischer Treff kostenfrei
� Kardinal-von-Galen-Straße 4, 46325 Borken  
� з 14.00 до 18.00 / 14 - 18 Uhr
� з іграми та рукоділлями для дітей
� mit Spiel und Bastelangebot für Kinder

___________________________________________________________________________________

2  Скейтпарк Бурло безкоштовно
Skatepark Burlo kostenfrei
� Vennebülten 3, 46325 Borken

___________________________________________________________________________________

3  Тренажерний парк Боркен безкоштовно
Bewegungspark Borken kostenfrei
� Stadtpark Borken, 46325 Borken

___________________________________________________________________________________

4  Фітнес траса Везеке безкоштовно
Trimm-Dich-Pfad Weseke kostenfrei
� Prozessionsweg 37, 46325 Borken 
� з двома фітнес-парками,

Будинок та спортивна споруда SV Adler
� mit zwei angeschlossenen Fitnessparks, 

Heimathaus und Sportanlage SV Adler
___________________________________________________________________________________

5  Ступінчастий басейн Везеке безкоштовно
Wassertretbecken Weseke kostenfrei
� Hans-Sachs-Straße 16, 46325 Borken

___________________________________________________________________________________

6  Скейтпарк Боркен безкоштовно
Skatepark Borken kostenfrei
� Sportplatz Borken, 46325 Borken

___________________________________________________________________________________

7  Парк відпочинку Pröbstingsee
Freizeit- und Erholungspark Pröbstingsee
� Pröbstinger Allee 13, 46325 Borken  

� безкоштовно: озеро для купання, дитячі 
майданчики 
платно: мотузкове місто, міні-гольф, прокат човнів

� kostenfrei: Badesee, Spielplätze
kostenpflichtig: Kletterwald, Minigolf, Bootsverleih

___________________________________________________________________________________

8  Басейн Aquarius Боркен платний
Schwimmbad Aquarius Borken kostenpflichtig
� Parkstraße 20, 46325 Borken    
� Вт - Пт 6.30 - 21.00

Субота, неділя та святкові дні з 8.00 до 21.00
Di. - Fr. 6.30 - 21 Uhr, Sa., So. u. Feiertage 8 - 21 Uhr

___________________________________________________________________________________

9  Басейн Везеке платний
Schwimmhalle Weseke kostenpflichtig
� Im Thomas 15, 46325 Borken    
�   Вт. 15:00 - 20:00, Ср. 17:00 - 21:00

Di. 15 - 20 Uhr, Mi. 17 - 21 Uhr
___________________________________________________________________________________

10  Історичний тваринний сад Велен безкоштовно
Historischer Tiergarten Velen kostenfrei
� Am Tiergarten 20, 46342 Velen

___________________________________________________________________________________

11  Артезіанська свердловина Велен безкоштовно
Artesischer Brunnen Velen kostenfrei
� Vennweg, 46359 Heiden

___________________________________________________________________________________

12  Фітнес парк Велен безкоштовно
Calisthenics Park Velen kostenfrei
� Schützenstraße, 46342 Velen 
� освітлена бігова доріжка
� beleuchtete Laufstrecke

___________________________________________________________________________________

13  Відкритий басейн у Рамсдорфі платно
Freibad Ramsdorf kostenpflichtig
� Velener Straße 47, 46342 Velen
�  Пн та середа з 13:00 до 19:30

Вт і Чт - Нд 9.30 - 19.30
Mo. u. Mi. 13 - 19.30 Uhr, 
Di. u. Do - So. 9.30 - 19.30 Uhr

___________________________________________________________________________________

14  Відкритий басейн у Велен платно
Freibad Velen kostenpflichtig
� Landsbergallee 50, 46342 Velen
�  Пн і Вт 13:00 - 19:30, Ср - нд 9.30 - 19.30

Mo. u. Di. 13 - 19.30 Uhr, Mi. - So. 9.30 - 19.30 Uhr
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15  Парк тренажерів Рекен Банхоф безкоштовно
Bewegungspark Reken Bahnhof kostenfrei
� Bahnhofstraße, 48734 Reken

___________________________________________________________________________________

16  Низьке мотузкове місто Рекен безкоштовно
Niedrigseilgarten Reken kostenfrei
� Werenzostraße 17, 48734 Reken 

___________________________________________________________________________________

17  Лісова пригодницька стежка Рекен безкоштовно
Walderlebnisweg Reken kostenfrei
�  Start entweder Am Melchenberg 3 oder 

Werenzostraße 17, 48734 Reken
Почніть або на Melchenberg 3 або
Werenzostrasse 17, 48734 Reken

___________________________________________________________________________________

18  Птичий парк Марія Веен безкоштовно
Vogelpark Maria Veen kostenfrei
� Drosselweg 11, 48734 Reken  
� 9.30 - 17.30 Uhr
� Листопад - лютий тільки сб., нд. та державні свята
�  November - Februar nur sa., so. u. feiertags

___________________________________________________________________________________

19  Парк розваг платно
Ketteler Hof kostenpflichtig
� Rekener Straße 234, 45721 Haltern am See
�  Зовнішня зона з 9:00 до 18:00

Крита аркада з 10:00 до 17:30
Außenanlage 9 - 18 Uhr
Indoorspielhalle 10 - 17.30 Uhr

___________________________________________________________________________________

20  Парк дикої природи Франкенхоф платній
Wildpark Frankenhof kostenpflichtig
� Frankenstraße 32, 48734 Reken

�  Березень – жовтень 9:00 – 18:00
Листопад – лютий з 10:00 до 17:00
März - Oktober 9 - 18 Uhr
November - Februar 10 - 17 Uhr

___________________________________________________________________________________

21  Спортивно-розважальний парк Рекен безкоштовно
Sport- und Freizeitpark Reken kostenfrei
� Berge 1, 48734 Reken  
�  з громадським тенісним кортом,з місцем для 

скейтборду та роликові ковзанки, грязьовий 
майданчик, басейн для ніжек, фітнес-тренажери, 
Зал для пляжного волейболу, футбольне поле, 
поле для диск-гольфу, освітлена бігова доріжка 
(1,4 км), гандбольне та баскетбольне поле

�  mit öÝentlichem Tennisplatz, Skater- und Rollschuh-
bahn, Matschspielplatz, Wassertretbecken, Calist-
henicsanlage, Beachvolleyball-Anlage, Soccerplatz, 
Disc-Golfanlage, beleuchtete Joggingstrecke (1,4 km), 
Handball- und Basketballfeld

___________________________________________________________________________________

22  Скейт парк Хайден безкоштовно
Skaterpark Heiden kostenfrei
� Südring, 46359 Heiden 

___________________________________________________________________________________

23  Мінігольф Хейден безкоштовно
Minigolf Heiden kostenfrei
� Am Sportzentrum 5, 46359 Heiden

___________________________________________________________________________________

24  Природна зона пригод і парк з тваринами
Замок Рейсфельд безкоштовно
Naturerlebnisgelände und Tiergarten
Schloss Raesfeld kostenfrei
� Hagenwiese 40, 46548 Raesfeld
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Перш за все: реєструйтеся! Тільки так можна отримати 
допомогу від офіційної сторони. Наприклад, коли 

йдеться про проживання, дитячий садок чи школу, 
фінансову підтримку чи пошук роботи. Чи потрібно 
залишатися в районі Боркен після реєстрації? Ні, Ви 
завжди можете повернутися в Україну, поїхати в іншу 
частину Німеччини чи іншу країну.

Всю важливу інформацію та реєстраційні форми можна 
знайти в Kreis Borken (корпорація публічного права 
округа Боркен). Співробітники імміграційної служби (Aus-
länderbehörde) можуть допомогти вам у цьому. Ви можете 
знайти все про це на www.kreis-borken.de.

Фінансова допомога та готівка: люди, які прибувають 
з України до Німеччини, мають право на фінансову 
допомогу. Відповідальний відділ соціального захисту (So-
zialamt) у місті/муніципалітеті, де Ви зараз перебуваєте. 
Біженці з України мають відкрити базовий рахунок у 
німецькому банку. Для цього Вам знадобиться дійсне 
українське посвідчення особи та довідка про реєстрацію/
прописку з реєстратури (Einwohnermeldeamtes).

Телефонування в Німеччині: німецький Telekom і Vodafo-
ne надають безкоштовні SIM-карти для біженців з України. 
Необхідний дійсний український документ, що посвідчує 
особу. Ви можете знайти інформацію про це німецькою, 
англійською та українською мовами на telekom.de.

Лікарі та ліки: для безкоштовного лікування у лікаря 
необхідна довідка про лікування. Для цього зверніться 

Das Wichtigste zuerst: Lassen Sie sich registrieren! Nur 
so kann Ihnen von oózieller Seite geholfen werden. Zum 

Beispiel, wenn es um die UnterkunËt geht, um Kindergarten 
oder Schule, finanzielle Unterstützung oder um die Suche 
nach einem Arbeitsplatz. Müssen Sie nach der Registrierung 
im Kreis Borken bleiben? Nein, Sie können jederzeit in die 
Ukraine zurückkehren, in einen anderen Teil Deutschlands 
oder ein anderes Land reisen.

Alle wichtigen Informationen und Meldeformulare finden Sie 
beim Kreis Borken. Mitarbeiter der Ausländerbehörde können 
Ihnen dabei weiterhelfen. Dazu finden Sie alles unter www.
kreis-borken.de.

Finanzielle Hilfe und Bargeld: Ankommende Menschen aus 
der Ukraine haben in Deutschland Anspruch auf finanzielle 
Hilfe. Zuständig ist das Sozialamt der Stadt/Gemeinde, in der 
Sie sich zurzeit auËhalten. Geflüchtete aus der Ukraine sollten 
dafür ein Basiskonto bei einer deutschen Bank eröÝnen. Sie 
benötigen Ihren gültigen ukrainischen Personalausweis als 
Identifikation und eine Meldebescheinigung des Einwohner-
meldeamtes.

Telefonieren in Deutschland: Die Deutsche Telekom und 
Vodafone stellen kostenlose SIM-Karten für Geflüchtete aus 
der Ukraine zur Verfügung. Voraussetzung ist ein gültiges uk-
rainisches Ausweisdokument. Informationen dazu finden Sie 
auf Deutsch, Englisch und Ukrainisch auf telekom.de.

Ärzte und Medikamente: Für eine kostenlose Behandlung 
durch einen Arzt oder eine Ärztin wird ein Behandlungs-
schein benötigt. Nehmen Sie dafür Kontakt mit dem Sozial-
amt der Stadt oder Gemeinde auf, in der Sie sich auËhalten. 

Поради для 
повсякденного життя в 
округу Боркен

Tipps für den Alltag im 
Kreis Borken

Важливою частиною підтримки є фінансова та медична допомога.
Finanzielle und ärztliche Hilfe sind ein wichtiger Bestandteil der Unterstützung.  
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S75   �  Bocholt - Münster

R21    �  Borken - Dorsten

R51   �  Bocholt - Coesfeld

R54    �  Borken - Oeding

R73    �  Maria Veen - Lembeck

R74    �  Borken - Maria Veen

R76    �  Borken - Ahaus

RE14    �  Borken - Essen

RB45   �  Coesfeld - Essen

n
 Borken

n Heiden

Münster

n Erle

n Marbeck

n Raesfeld

Reken 
n

n Klein Reken

n Bahnhof Reken

n Maria Veen

n Velen
n Ramsdorf

nWeseke
n Burlo

Dorsten
Essen

Dorsten

Lembeck

Dorsten
Essen

Bocholt

Oeding

Ahaus
Südlohn

Coesfeld

Wesel
Köln

Hamburg

Frankfurt
München

Berlin
R51

R51
R54 R76

R21
RE14

R74

S75

R73

RB45

до відділу соціального (Sozialamt) захисту у місті чи 
муніципалітеті, де ви перебуваєте. Для покриття витрат 
необхідно зареєструватися.

Невідкладна допомога: у разі надзвичайної ситуації 
або медичної ситуації, що загрожує життю, Ви можете 
зателефонувати до служби екстреної допомоги за 
номером 112. За цим же номером можна зв’язатися з 
пожежною командою, за номером 110 до поліції. Якщо 
Ви зазнаєте сексуальних домагань тут, у Німеччині, Ви 
також можете звернутися до поліції. Довідкова лінія 
«Насильство над жінками» (Gewalt gegen Frauen) — це 
консультаційна служба для жінок, які зазнали або 
зазнають насильства. Ви можете отримати допомогу 
безкоштовно, конфіденційно та цілодобово за номером 
08000/116 016, також польською, російською чи 
англійською мовами.

Психологічна підтримка: Добре, що Ви успішно прибули 
до округу Боркен і можете трохи відпочити. Якщо Вам 
потрібна психологічна підтримка, тут є широкий спектр 
допомоги та порад. У Caritasverband Borken, 46325 Bor-
ken, Turmstraße 14, 02861/9456, працюють фахівці в галузі 
психології, соціальної освіти та лікувальної освіти. Там 
Вам із задоволенням допоможуть.

Дитячі програми на телебаченні: ARD пропонує дитячі 
програми українською мовою у своєму медіа-центрі на 
www.ardmediathek.de. Там, серед іншого, можна побачити 
Мишку (die Maus), вівцю Шона (Shaun das Schaf), Крота 
(der kleine Maulwurf), Пісочника (das Sandmännchen) та 
«Вчи німецьку з носком» (Deutsch lernen mit Socke).

Damit die Kosten übernommen werden, müssen Sie regist-
riert sein. 

Hilfe im Notfall: Bei einem akuten Notfall oder einer le-
bensbedrohlichen gesundheitlichen Lage können Sie den 
Rettungsdienst unter 112 anrufen. Die Feuerwehr ist unter 
derselben Nummer zu erreichen, die Polizei unter 110. Sollten 
Sie hier in Deutschland sexuell belästigt werden, können Sie 
sich auch an die Polizei wenden. Das Hilfetelefon „Gewalt 
gegen Frauen" ist ein Beratungsangebot für Frauen, die Ge-
walt erlebt haben oder noch erleben. Hilfe bekommen Sie 
kostenfrei, vertraulich und rund um die Uhr unter 08000/116 
016 auch auf Polnisch, Russisch oder Englisch.

Psychologische Unterstützung: Gut, dass Sie erst einmal si-
cher im Kreis Borken angekommen sind und etwas zur Ruhe 
kommen können. Sollten Sie psychologische Unterstützung 
benötigen, dann gibt es hier zahlreiche Hilfe- und Beratungs-
angebote. Beim Caritasverband Borken, 46325 Borken, Turm-
straße 14, 02861/9456, stehen FachkräËte aus den Bereichen 
Psychologie, Sozialpädagogik und Heilpädagogik zur Verfü-
gung. Dort hilËt man Ihnen gerne weiter.

Kindersendungen im Fernsehen: Die ARD bietet in ihrer 
Mediathek auf www.ardmediathek.de Kindersendungen auf 
Ukrainisch an. Zu sehen sind dort unter anderem die Maus, 
Shaun das Schaf, der kleine Maulwurf, das Sandmännchen 
und „Deutsch lernen mit Socke“.

автобуси та потяги
Busse und Bahnen
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