Landesverband der Jüdischen Gemeinden
Lübeck, Kiel und Region, Flensburg (e.Ve.)

Infoblatt für Jüdische Flüchtlinge aus der Ukraine
Die Jüdische Gemeinschaft Schleswig-Holstein ist der größte Jüdische
Landesverband in Schleswig-Holstein und vereint über 2/3 aller Juden im Land.

Carlebach Synagoge, Lübeck

Wir sind eine Anlauf- und Koordinierungsstelle für jüdische Zuwanderer und für jüdische Flüchtlinge aus der Ukraine, auch deswegen, weil die große
Mehrheit der Menschen, die unserem Landesverband angehören - unter anderem auch die Vorsitzenden aller Gemeinden - aus der Ukraine stammen.
Bereits seit Mitte der 90er Jahre haben wir eine riesige Erfahrung bei der Integration und sozialer Betreuung von jüdischen Zugewanderten und deren
Familien, wir verfügen über eine allseitige Infrastruktur und leisten Hilfe in allen Lebenslagen.
Wir stehen im ständigen engen Kontakt sowohl mit der Landesregierung und den Kommunen, als auch mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland,
mit der Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland und mit den Jüdischen Landesverbänden in allen anderen Bundesländern.
Ob soziale und psychologische Unterstützung, Beratung und Begleitung bei der Integration, Ausfüllen von Anträgen, Übersetzungshilfe, Sprache – in
all diesen Fragen und Situationen bieten wir Ihnen Hilfe und Unterstützung.

WICHTIGE INFORMATION!
Menschen jüdischer Abstammung aus der Ukraine können einen Antrag auf jüdische Zuwanderung direkt in Deutschland
bei den Jüdischen Gemeinden stellen.
Bei uns erhalten Sie entsprechende Formulare und Hilfe beim Ausfüllen. Wir beantworten Ihnen alle in diesem Zusammenhang anfallenden Fragen.
Wir nehmen die Anträge entgegen und leiten sie zur Prüfung weiter. Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen für die jüdische Zuwanderung erfüllt
sind, trifft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
Wir arbeiten eng mit BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) zusammen.

Ansprechpartner

Kiel

Lübeck

Flensburg

Viktoria Ladyshenski, Larissa Schilmann
Tel. 0431 73990-96 / 0431 73990-97
E-mail: gemeinde@jgkur.de

Nina Lubenska
Tel. 0451 450 54 856
E-Mail: gemeinde@jg-luebeck.de

Elena Sokolovsky
Tel. 0461 840 5116
E-Mail: jgflensburg@gmail.com

Земельнe об’єднання Єврейських громад
Любека, Кіля та регіону, Фленсбурга

Інформація для єврейських біженців з України
Земельнe об’єднання Єврейських громад Шлезвіг-Гольштейну є
найбільшим єврейським об’єднанням у Шлезвіг-Гольштейні та
об’єднує понад дві третини усіх євреїв цієї федеральної землі.
Ми являємось офiцiйною iнстанцiєю, куди звертаються єврейські іммігранти та єврейські біженці з України, не в останню чергу тому, що
більшість людей, які є членами нашої громади – включаючи голів правлінь усіх громад – прибули з України.
Починаючи ще з середини 90-х років нами накопичений багатий досвід інтеграції та соціальної допомоги єврейським переселенцям та їх
родинам, у нас створена всебічна інфраструктура, ми здатні надати допомогу у будь-який життєвій ситуації.
Ми перебуваємо у постійному контакті з урядом Шлезвіг-Гольштейну та муніципальними органами, а також із Центральною радою євреїв
Німеччини, Центральна благодійна організація євреїв у Німеччині та єврейськими земельними об’єднаннями в усіх інших федеральних
землях.
Соціальна та психологічну підтримку, або консультування та супровід у процесі інтеграції, заповнення формулярів, допомогу у перекладі,
мовні аспекти, участь у єврейському житті та забезпечення кошерними продуктами – з усіх цих питань та в усіх ситуаціях при пропонуємо
вам допомогу та підтримку.

ВАЖЛИВО!
Люди єврейського походження з України мають право подати заяву на єврейську імміграцію, перебуваючи
безпосередньо у Німеччині. Подання заяви відбувається через місцеву єврейську громаду.
У нас ви отримаєте необхідні формуляри. Ми допоможемо їх заповнити, відповімо на усі питання, які виникнуть у цьому зв’язку, приймемо
ваші заяви та направимо їх для подальшої перевірки. Рішення щодо виконання умов для єврейської імміграції ухвалює Федеральне
управління у справах міграції та біженців (BAMF).
Ми тісно співпрацюємо з усіма відомствами, які беруть участь у прийнятті рішення щодо єврейської імміграції.

Контактні особи

Kiль

Любек

Фленсбург

Вiкторiя Ладиженська, Лариса Шiльман
Teл. 0431 73990-96 / 0431 73990-97
E-mail: gemeinde@jgkur.de

Нiна Лубенська
Teл. 0451 450 54 856
E-Mail: gemeinde@jg-luebeck.de

Олена Соколовська
Teл. 0461 840 5116
E-Mail: jgflensburg@gmail.com

