
 

Інформація для нових мешканців у Backnang/Бакнанг 
             

надзвичайні ситуації 

Практика надзвичайних ситуацій Backnang 

Щодня з 18:00 до 22:00, субота, неділя та святкові дні з 8:00 до 22:00 

Пункт невідкладної допомоги Backnang знаходиться в оздоровчому центрі Backnang, 

Вхід за адресою Stuttgarter Straße 107 (праворуч від Kreissparkasse) на першому поверсі. 

 

Rems-Murr-Kliniken Winnenden  

Am Jakobsweg 1, 71364 Winnenden 

Телефон:  07195 5910 

 

Номер швидкої та пожежної допомоги: 112 
 
Екстренний номер поліції: 110 

Німеччина для України 
www.germany4ukraine.de  

Це центральний портал підтримки федерального уряду для біженців з України. Тут Ви знайдете відповіді на 

свої запитання. З чіткою інформацією та цифровими послугами. 

Веб-сайт доступний німецькою, українською, російською та англійською мовами 

Додаток Germany4ukraine також доступний для завантаження в App Store для Android та IOS 

Контактна особа в міській адміністрації: 

Телефонні години консультації міста Бакнанг  

щоб відповісти на початкові запитання про життя та орієнтування в Backnang для українців російською мовою 

по понеділках та середах з 13:00 до 15:00:  

пані Дорн 

Телефон: 0151 74541820  
 

Відділ інтеграції та біженців 

Загальний контактний відділ для господарів, українців, волонтерів, ... 

Ви також можете скористатися цими контактними даними, щоб зв’язатися з працівниками служби соціальної 

консультації для українців та записатися на прийом 

Адреса: Stiftshof 15, 71522 Backnang 

http://www.germany4ukraine.de/


Телефон: 07191 894-435 та  

Електронна пошта: help@backnang.de 

 
Імміграційний офіс міста Бакнанг:  
Адреса: Im Biegel 13, 71522 Backnang 
Телефон: 07191 894-447 Електронна пошта: auslaenderamt@backnang.de 

 

Волонтерська мовна підтримка 

Добровольці ходять до дитсадків, шкіл, соціальних закладів, офісів чи органів влади. Вони перекладають 

розмови дослівно, словесно та нейтрально, щоб спочатку не виникло непорозумінь. Однак подальші поради 

неможливі. Пропозиція поширюється на місто Бакнанг і є безкоштовною для користувачів. 
Запити онлайн на сайті міста Бакнанг: https://www.backnang.de/integration-und-flucht/sprachbegleitung  

соціальні виплати 
Центр зайнятості Backnang 

Roßlauf 1, 71522 Backnang,  

Телефон 07191 3456-600 

школа та дитячий садок 
Ігровий гурток «Україна»: … благополучно прибути до Німеччини: 
Для дітей від 3-6 років тричі на тиждень працює дитячий ігровий гурток.  
понеділок, середа та четвер з 8:30 до 11:30,  
Контактна особа: пані Семет  
Тел.07191/3419-217  
L.semet@kinderundjugendhilfe-bk.de 
 
Реєстрація в дитячий садок: 
Якщо у Вас виникнуть питання щодо запису в дитячий садок, працівники центрального розподілу місця Вам 
допоможуть. 
Тел: 07191/894-367 або -509 
Електронна адреса: kitaplatzvergabe@backnang.de 
 
Реєстрація до школи: 
Для запису до школи дітей молодшого шкільного віку (6-10 років) звертайтеся до початкової школи, 
відповідальної за місцем проживання. Для дітей, які відвідують середню школу (10-15 років), просимо 
звертатися для реєстрації  
Громадська школа Mörike, Richard-Wagner-Str. 9, 71522 Backnang Бакнанг, тел. 07191 32640 
або громадська школа в Таусі, Seelacher Weg 40, 71522 Backnang, тел. 07191 32650 

Вивчайте німецьку в Backnang 
Мама вивчає німецьку 

У молодіжному центрі Backnang, Erbstetter Str. 44, 71522 Бакнанг 

Вівторок і четвер з 9:30 до 11:30 з доглядом за дітьми 

Додаткова інформація та реєстрація: 

Відділ інтеграції та біженців  

Телефон: 07191/894-435 

Електронна пошта: helfen@backnang.de 
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постачальники мовних курсів 

Donner + Partner GmbH Backnang  

Eduard-Breuninger-Str. 67, 71522 Backnang 

Телефон: 07191 3458065, 

Електронна пошта: bk@donner-partner.de 

Веб-сайт: www.donner-partner.de/backnang  

 

Центр освіти дорослих Backnang:  

Bahnhofstraße 2, 71522 Backnang 

Телефон: 07191 9667-0 

Електронна пошта: info@vhs-backnang.de 

Веб-сайт: www.vhs-backnang.de  

Дозвілля та заходи 
Мобільна молодіжна робота Backnang для дитинства 
Творчий і різнобічний проект з різноманітною програмою. Ви вирішуєте, що ми робитимемо! Контакти: Роня 
Фохт і Тетяна Рікерт 
Тел.: 07191 980567 
Електронна пошта: mobilejugendarbeit@kinderundjugendhilfe-bk.de 
 

Танцююча українська 

Молодіжний центр: Erbstetter Str. 44, 71522 Бакнанг 

Контактні особи: Мобільна молодіжна робота пані Роня Фохт та Тетяна Рікерт 

Тел.: 07191 980567, Email: mobilejugendarbeit@kinderundjugendhilfe-bk.de 

Молодіжна міграційна служба: пані Доротея Пфеннігсдорф 

Телефон: 07191 91456 50 Email: D.Pfennigsdorf@kdv-rmk.de 

кафе для зустрічей 

Місто Бакнанг та Paulinenpflege запрошують Вас щоп’ятниці вдень з 16:00 до 18:00 у кафе для зустрічей у 
бістро «dr 'Treff» у житловому та конференц-центрі «Alte Post» Paulinenpflege, Bahnhofstraße 8. Бістро 
знаходиться в підвалі, до нього можна потрапити з задньої частини будівлі через автостоянку на 
Альбертштрассе. З кавою, чаєм та випічкою є можливість зустрітися та налагодити контакти. Особливо 
запрошуються українці-біженці.

місце зустрічі 

У районах Маубах, Вальдремс і Хайнінген збори проводяться кожні 14 днів у парафіяльній залі Паулюскірхе в 
Маубахі, Feldkircher Straße 27.  
Запрошуються всі нові громадяни України, а також їхні контактні родини. 
Крім того, мешканці південних районів міста, які хотіли б познайомитися з новими людьми або 
познайомитися з біженцями. Зустріч має дати можливість краще пізнати один одного та зустрітися у 
відкритій та знайомій атмосфері. На місці працюють перекладачі. Ми з нетерпінням чекаємо Вашого 
приходу. 
Дати: 
Середа 15 червня /29 червня /13 Липня о 18 годині. 
Реєстрація обов'язкова: Email: susanneaichholz@kabelbw.de 
 

Гардероб ДРК 

mailto:bk@donner-partner.de
http://www.donner-partner.de/backnang
mailto:info@vhs-backnang.de
http://www.vhs-backnang.de/
mailto:mobilejugendarbeit@kinderundjugendhilfe-bk.de
mailto:mobilejugendarbeit@kinderundjugendhilfe-bk.de
mailto:D.Pfennigsdorf@kdv-rmk.de
mailto:susanneaichholz@kabelbw.de


 Гардероб місцевої асоціації ДРК Backnang забезпечує людей добре збереженим одягом та взуттям. Одяг 

нужденним українським біженцям видається безкоштовно. 

Адреса: Öhringer Straße 8, 71522 Backnang. 

Графік роботи: 

Понеділок з 9:00 до 12:00 

Середа з 14:00 до 17:00 

а також кожна перша Субота місяця з 9:00 до 12:00 

 

Соціальний склад 

  

У соціальному універмагі (SoWas) представлений широкий асортимент одягу, побутових товарів, 

електронних пристроїв, іграшок та багато іншого.  

Кожен громадянин може зробити покупки за невеликі гроші, для біженців з України, які ще не отримують 

соціальні виплати, ваучери на шопінг можна оформити одноразово в Департаменті з питань інтеграції та 

біженців. 

Адреса: Theodor-Körner-Str. 1, 71522 Backnang 

Телефон: 07191-3419-148 

Години роботи: 

Понеділок – п’ятниця 09:00 – 13:00 та 13:30 – 17:30 

Субота   зачинено

 

 

 

 

 

 


