
   –– ижче ви знайдете українську версію листа ––    

Dear Lighthouse Ukraine community, 

We are pleased to announce that Lighthouse Ukraine has launched its own Telegram Channel in 
Ukrainian: Інфохаб «Маяк Україна»| Infohub «Lighthouse Ukraine»: https://t.me/mayak_infohub 

In the Telegram Channel, we provide up-to-date information for all those who were forced to leave 
their homes due to the war and are now settling down in Germany. 

The Telegram Channel is run by Alliance4Ukraine, HandbookGermany and Allianz Ukrainischer 
Organisationen, collaborating with GermanDream. 

❓You're searching information about how to find your way through the German bureaucratic and 
legal system? Do you want to understand more about medical care in Germany? Maybe you have 
questions about how to access child care and finding a job in Germany? 

  We provide you with proven, confirmed information, covering topics from arrival, orientation to 
building up a life in Germany, giving answers to frequently asked questions. To make sure that all 
provided information is correct, the team communicates with both, state institutions and civil society 
organizations. Also, we will present offers from the 400+ NGOs that are part of the Alliance4Ukraine. 

  Join our channel: https://t.me/mayak_infohub 

  Join our chat: https://t.me/ 

Forced displacement due to war and adaptation to a new country is a very difficult for everyone 
which is why «Маяк Україна»| Infohub wants to contribute to distributing useful, handy, and easily 
accessibly information on § 24, housing, health, kindergarten, university, work and much more. 

We would be very grateful if you could share the Telegram channel on your social media, with your 
peers etc. 

Best wishes and warm regards from 

the Lighthouse Ukraine Team (Nataliia, Kateryna and Luise) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Шановна спільнота Маяк Україна, 

Раді повідомити, що Lighthouse Ukraine запустила власний україномовний канал у Telegram: 
Інфохаб «Маяк Україна»: https://t.me/mayak_infohub 

У Telegram-каналі ми надаємо актуальну інформацію для всіх, хто був змушений залишити свої 
домівки через повномасштабне вторгнення росії в Україну та зараз перебуває у Німеччині. 

Над проєктом Інфохаб «Маяк Україна» працюють: 

Alliance4Ukraine Handbook Germany Alliance Ukrainischer Organisationen, GermanDream 

https://t.me/mayak_infohub
https://alliance4ukraine.org/start-ukrainian/
https://handbookgermany.de/uk/ukraine-info
https://ukr-alliance.de/uk/information/
https://ukr-alliance.de/uk/information/
https://www.germandream.de/
https://t.me/mayak_infohub
https://t.me/
https://t.me/mayak_infohub


❓Ви шукаєте інформацію про те, як зорієнтуватися в німецькій бюрократичній та правовій 
системі? Хочете дізнатися більше про медичне обслуговування в Німеччині? Можливо, у вас є 
питання про те, як знайти роботу? Як влаштувати дитину у садочок та до школи? Та інші важливі 
питання. 

  Ми надаємо перевірену, підтверджену інформацію, яка охоплює теми від прибуття до 
побудови життя в Німеччині та роз'яснення бюрократичних питань. Даємо відповіді на 
поширені запитання. Щоб переконатися, що вся надана інформація коректна, команда тримає 
контакт як з державними установами, так і з громадськими організаціями. 

Також ми представимо пропозиції від 400+ громадських організацій, які входять до 
Alliance4Ukraine. 

Вимушений переїзд через війну та адаптація до нових умов — складне завдання для кожного, 
тому «Маяк Україна»| Infohub хоче сприяти поширенню корисної, зручної та легкодоступної 
інформації про житло, здоров’я, дитячий садок, університет, роботу тощо. 

Будь ласка розповсюджуйте наш канал по своїм соціальним мережам! 

  Приєднуйтесь до нашого каналу: https://t.me/mayak_infohub  

  Приєднуйтеся до нашого чату: https://t.me/+MXbYAnXbfKQ4MzNi 

Дякуємо! 

З найкращими побажаннями, 

Команда "Маяк Україна" (Nataliia, Kateryna, Luise) 

 
--  
Luise Garleff 
Strategic Communications & Outreach  
Alliance4Ukraine 
lgarleff@projecttogether.org 
+49 157 88 33 21 48 
 
#gerneperDu 
LinkedIn 
 
ProjectTogether gGmbH 
im Freiraum in der Box 
Boxhagener Str. 96 (im Garten), 10245 Berlin 
www.projecttogether.org 
Twitter | LinkedIn | Facebook | Instagram | Newsletter 
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Registergericht: Amtsgericht München, HRB 218414 
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