welcomeGuides

Das Sozialunternehmen

Informations- und Begleitservice für Menschen
mit Flucht- und Migrationshintergrund

GFFB:

Die GFFB gGmbH ist ein Sozialunternehmen in
Frankfurt am Main. Wir setzen uns seit über 25
Jahren für die Entwicklung nachhaltig wirkender
Strukturen, Chancengleichheit, transkultureller
Kompetenz und Teilhabe aller gesellschaftlichen
Gruppen ein.
welcomeGuides – Informations- und Begleitservice
für Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund
ist ein Angebot der GFFB gGmbH und wird durch das
Jobcenter Frankfurt unterstützt.

Служба інформації та підтримки біженців та
людей з міграційним походженням
Безкоштовна пропозиція

Anfahrt
GFFB gGmbH
Mainzer Landstr. 349
60326 Frankfurt am Main
Kontakt und Terminvereinbarung
Контакт і запис

06 951097 268
welcomeguides@gffb.de

© 2022 GFFB gemeinnützige GmbH

Unsere Informations- und Begleitangebote sind
kostenfrei.
Cоціальнa організація
GFFB gGmbH — соціальнa організація у
Франкфурті-на-Майні. Понад 20 років ми
прагнемо до розвитку стійких та ефективних
структур, рівних шансів, транскультурної
компетентності та участі всіх соціальних груп.
WelcomeGuides - цe інформаційна та
супроводжувальна підтримка для біженців
та людей з міграційним походженням. Ця
пропозиція GFFB gGmbH підтримується центром
зайнятості Jobcenter Frankfurt.

EIN KOSTENLOSES ANGEBOT!

Unsere Qualität ist ausgezeichnet:

Наша інформація та супровідні пропозиції є
безкоштовними.
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Unser Angebot

Hашa пропозиція

Unsere Begleiter*innen sind für den
kompetenten Umgang mit den besonderen
Problemlagen von Menschen mit Flucht- und
Migrationshintergrund geschult. Unsere
Unterstützung bieten wir kostenfrei an.

Наші консультанти підготoвлeнi грамотно тa
компетентно вирішувати вагомі проблеми
біженців та людей з міграційним походженням.
Ми пропонуємо нашу підтримку безкоштовно.

Information: Deutschland verstehen,
gesellschaftliche und rechtliche Standards,
Sicherheit im Straßenverkehr, Tücken beim
Einkauf, Soziale Netzwerke, Mobilität, Termine,
Adressen und vieles mehr
Vermittlung: Vereinbarungen von Arzt- oder
Beratungsterminen, Gesprächsanbahnungen
und Vermittlung in weiterführende
Hilfsangebote
Begleitung: Beantragung Frankfurt-Pass/
Kulturpass, RMV-Ticket, Krankenkasse,
Arztbesuche, Ämter- und Behördengänge,
Vorstellungsgespräche, Schul- oder
Kursanmeldungen

Wer kann den Service nutzen?
■

■

■

Alle Menschen mit Flucht- und
Migrationshintergrund sowie allgemein
Menschen mit Verständigungshemmnissen
Hilfe- und Beratungseinrichtungen sowie
ehrenamtlich Tätige im Bereich der Betreuung
geflüchteter oder migrierter Menschen mit
eingeschränkten Begleitmöglichkeiten
Ämter, Behörden und weitere Einrichtungen

Wir informieren, vermitteln und/oder begleiten
NUR nach Terminvereinbarung.

Інформація: Зрозуміти Німеччину, соціальні та
юридичні стандарти, безпекa дорожнього руху,
підводні камені при покупкax, соціальні мережі,
мобільність, приймальні години та записи до
різних установ, адреси та багато іншого
Посередництво: Організація прийомiв
до лікаря або до консультації, ініціювання
переговорів і направлення на подальші
пропозиції допомоги
Супровід: Подання заяви на отримання
пільгового "паспорта міста Франкфурта"
Frankfurt-Pass, культурний квиток, проїзний
квиток RMV, медичне страхування, відвідування
лікаря, спілкування з міністерствами,
відомствами та іншими установами, співбесіди,
реєстрація до шкіл чи (мовних) курсів

Хто може скористатися послугою?
■

Усі біженці та люди з міграційним
походженням, а також люди з
комунікаційними бар’єрами загалом

■

Oргани допомоги та консультації, а також
волонтери, які працюють у сфері догляду
за біженцями чи мігрантами з обмеженими
можливостями підтримки

■

Міністерства, відомства та інші установи

Ми інформуємо, виступаємо посередником та/
або супроводжуємо Вас ЛИШЕ за попереднім
записом.

Servicetelefon: 069/ 951097-268
Montag – Donnerstag
9:00 Uhr bis 16:00 Uhr
freitags geschlossen!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

☎
Телефон служби: 069/ 951097-268
понеділок - четвер
з 09:00 дo 16:00 години
Зачинено по п'ятницях!
Чекаємо на Ваш дзвінок!

