
 

 
 

Симпозіум "Прийом українських біженців – приклад для 

наслідування? Системи допомоги майбутнього" 

27 та 28 березня 2023 року - Berlin Global Village | Am Sudhaus 2 | 12053 Берлін 

Через російське повномасштабне вторгнення в Україну ми переживаємо найбільший рух 

біженців у Європі з часів Другої світової війни. Мільйони людей тікають від війни і зі страху 

перед до війною, в тому числі до Німеччини, серед них багато дітей і молоді.  

Таким чином, фахівці у сфері прийому біженців, соціального захисту молоді та охорони 

здоров'я стикаються з викликами, деякі з яких є новими, тоді як інші є проявом труднощів 

структурного характеру, що існують вже багато років. Водночас нинішня ситуація з прийомом 

біженців демонструє потенціал, який виникає, коли соціальна та правова база дозволяють 

отримувати швидку і небюрократичну допомогу, а також коли інтегруються самоорганізовані 

структури підтримки та ресурси заснованого на солідарності громадянського суспільства. 

На дводенній конференції ми хотіли б висвітлити досвід молодих людей з України та фахівців, 

які їх супроводжують, у системі прийому біженців, соціального забезпечення та охорони 

здоров'я молоді в Німеччині, визначити потенціал і потреби для розробки структур підтримки 

на основі потреб у системі прийому біженців, соціального забезпечення та охорони здоров'я, 

а також порівняти їх із поглядами фахівців-практиків, самоорганізацій та осіб, які приймають 

рішення в політиці та адміністрації. Основними питаннями є відмінності у порівнянні з 

минулими переміщеннями біженців, наявність нюансів, пов'язаних з цією ситуацією, а також 

те, що фахівці-практики та особи, які приймають рішення, можуть і повинні винести з цього 

досвіду на майбутнє. 

Зареєструватися можна за посиланням нижче: https://eveeno.com/292990297  

 

 

Організатори 

Федеральна асоціація психосоціальних центрів для біженців і жертв катувань (BAfF) є 

головною організацією, що об'єднує психосоціальні центри, установи та ініціативи, які 

поставили собі за мету надання психосоціальної та терапевтичної допомоги біженцям у 

Німеччині. Наразі BAfF об'єднує 47 психосоціальних центрів.  

Bundesfachverband umF (BumF) - це центральна мережа організацій, що працюють з 

неповнолітніми без супроводу дорослих у Німеччині. В Bundesfachverband umF об'єднано 

понад 400 молодіжних організацій та приватних осіб, які працюють з неповнолітніми без 

супроводу дорослих. 

ECPAT Deutschland e. V. - робоча група із захисту дітей від сексуальної експлуатації та 

частина міжнародної мережі ECPAT International. У Німеччині до альянсу ECPAT входять 28 

організацій та служб допомоги. ECPAT застосовує превентивний підхід і працює у співпраці 

з органами влади, приватним сектором, судовою системою та політиками для захисту 

неповнолітніх від торгівлі людьми та сексуального насильства. 

https://eveeno.com/292990297


 

 
 

Програма дня 1 

Час  

 

Зміст/пункт програми 

14.00 – 14.45 

 

Вітальне слово та основна доповідь: Про прийом біженців з 

України: рамкові умови - поточна ситуація - виклики 

Райнер Оліґер, історик та соціолог. Автор книги "Zeitenwende 

in der Flüchtlings- und Asylpolitik 2022? Рекомендації до дій для 

систем навчання" 
14.45 – 15.45  

 
Панельна дискусія: Прийом українських біженців – приклад 

для наслідування? Про ситуацію з прийомом біженців. 

Статус-кво та необхідність дій у сфері прийому, 

соціального забезпечення та охорони здоров'я молоді 

Дискусія з: Райнером Оліґером, BumF, BAfF та ECPAT. 

Модератор: Томас Бертольд з організації  

terre des hommes  
15.45 –16.15  

 
Кава-брейк та поділ на воркшопи 

16.15 – 18.15  

 
Паралельні воркшопи 

BAfF: Як боротися з безсиллям, почуттям роз'єднаності та 

безпорадності. 

Скрутне становище українських біженців і нерівне ставлення 

до різних груп біженців стають очевидними у сфері 

психосоціальної допомоги. Які наслідки це має для фахівців, 

що працюють у системі допомоги? Як ця ситуація професійно 

відображається, вирішується і переноситься? 

(Мова: німецька з українським перекладом пошепки) 

 

BumF: Особливості права на проживання та потреби в діях. 

Цей семінар присвячений перспективам перебування 

біженців з України. Особливу увагу буде приділено так званим 

громадянам третіх країн, оскільки, на відміну від українців, 

вони не так легко отримують дозвіл на проживання відповідно 

до § 24 Закону про перебування. 

(Мова: німецька з шепітним перекладом англійською) 

 

ECPAT: Найкращі методи захисту дітей, розміщених у 

приватних помешканнях 

Явище приватного розселення набуло нового значення в 

контексті руху біженців з України. На воркшопі з Веронікою 

Пішорн будуть розглянуті проблеми та прогалини у захисті, які 

існують у зв'язку з торгівлею людьми в контексті приватного 

житла, а також те, як існуючі керівні принципи захисту дітей 

можуть бути адаптовані до нового контексту. 

(Мова: англійська з шепітним перекладом на німецьку) 
18.15 – 18.30  Спільні підсумки на пленарному засіданні 



 

 
 

18.30  

 
Вечеря та вечірня програма 

Режисер Сулейман Тадмори презентує фільм, що вийшов на 

кіностудії Steuerung F у квітні 2022 року "Не "справжній 

біженець"?" Хто бажаний, а хто ні". Після фільму - 

обговорення у форматі Q&A. 

 

Програма дня 2 

Час  

 

Зміст/пункт програми 

08.45 – 09.00 Прибуття 
09.00 – 09.15  

 
Привітання та підсумки заходу до цього часу  

09.15 – 10.45  

 
Панельна дискусія: Важливість громади та самоорганізації 

біженців 

• Маша Борисенко, Vitsche e.V. 

• Амаль Аббас, Tubman Network 

• Аліна Болотських, LaruHelpsUkraine e.V, 

• Jibran Khalil, Jugendliche ohne Grenzen 

 

Навідні запитання: 

⎯ Як системи підтримки повинні і можуть стати більш 

чутливими до потреб? 

⎯ Як організована мережа підтримки у громаді? Які з них 

були організовані самою громадою? 

⎯ - Що ми дізнаємося з цього для проєктування структур 

прийому та підтримки (в тому числі на майбутнє)? 
10.45 –11.00  

 
Кава-брейк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 –12.30  

 

Панельна дискусія: Системи допомоги майбутнього? 

Уроки для майбутніх дій 

• Марія Кляйн-Шмайнк, депутатка Бундестагу, Bündnis 

90/Die Grünen, заступник голови парламентської групи, 

відповідальна за координацію тематичних напрямків 

сім'ї та жінок, охорони здоров'я та опіки, освіти та 

досліджень, а також культури та медіа (tbc) 

• Крістін Ельхаус, Міністерство у справах дітей, молоді, 

сім'ї, рівності, біженців та інтеграції землі Північний 

Рейн-Вестфалія, департамент 532 (прийом, 

розміщення, майно, розподіл, охорона здоров'я) 

• Яна Мішель, уповноважена з питань інтеграції уряду 

землі Мекленбург-Передня Померанія 

• Гайке Дорр, Управління у справах молоді Берлін Мітте, 

спеціалізована служба допомоги у вихованні. 

 



 

 
 

Основні теми: 

⎯ (Приватне) житло, 

⎯ психосоціальне здоров'я 

⎯ Запобігання торгівлі людьми 

⎯ Як оцінюється статус-кво в системах допомоги з точки 

зору політики та управління? 

⎯ Що є особливим у поточній ситуації з прийомом 

біженців і в поточній соціальній ситуації? Які виклики 

відомі, які уроки ми винесли з минулого року? 

⎯ - Які можливості існують для структурування програм 

допомоги у стійкий, орієнтований на потреби та 

гнучкий спосіб? 

 


