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Informacje dla rodzin i chorych z mukowiscydozą  
z Ukrainy przebywających w Niemczech 

 

1) Przyjazd 

 
Portal internetowy Federalnego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w językach ukraińskim, rosyjskim, angielskim. 

germany4ukraine 
 

Portal zawiera informacji o opiece medycznej i zakwaterowaniu, daje możliwość 

wyszukania mieszkania. 

Zawiera również podstawowe informacje na temat możliwości podjęcia pracy, 

studiów i udzielanej pomocy w zakresie azylu i wjazdu na teren Niemiec. 

 

Strona główna federalnego stowarzyszenia pomocy rodzinom i chorym na 
mukowiscydozę  Mukoviszidose e.V. 

 

Ukraine: FAQs für Hilfesuchende mit CF und Helfende | Mukoviszidose e.V. 

Bundesverband Cystische Fibrose (CF) 
 

2) Szczegółowe informacje na stronie w poszczególnych działach 

   
 

2.1 Kliniki leczenia mukowiscydozy i regionalne grupy 

 

CF-Einrichtungen / Mukoviszidose-Ambulanzen finden | Mukoviszidose e.V. 

Bundesverband Cystische Fibrose (CF) 

 
Mukoviszidose-Selbsthilfegruppen in Deutschland | Mukoviszidose e.V. 

Bundesverband Cystische Fibrose (CF) 

 

2.2 Grupy na Facebooku 

Również dla ukraińskich rodzin z CF w Niemczech, tylko w języku niemieckim i 

angielskim: 

Mukolife - Community für Mukoviszidose / Zystische Fibrose | Facebook 
 

Poniższa grupa wsparcia została utworzona dla chorych na mukowiscydozę i ich 

rodzin, z Ukrainy, które  

znalazły schronienie w Niemczech. Można pisać po ukraińsku i rosyjsku oraz po 

angielsku i niemiecku, wymieniać się doświadczeniami i nawiązywać kontakty. 

Serdecznie zapraszamy również osoby z Niemiec, które chcą wesprzeć radą 
i/lub udzielić pomocy tym chorym i ich rodzinom. 

 

Prosimy o kontakt: info@dcfh.de 

 

Grupa ogólna wsparcia dla wszystkich osób z Ukrainy: 

Help for Ukrainians in Germany / Посильная помощь украинцам в Германии | 
Facebook 

https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua
https://www.muko.info/spendenhelfen/ukrainehilfe/ukraine-faqs
https://www.muko.info/spendenhelfen/ukrainehilfe/ukraine-faqs
https://www.muko.info/adressen/cf-einrichtungen
https://www.muko.info/adressen/cf-einrichtungen
https://www.muko.info/adressen/selbsthilfegruppen
https://www.muko.info/adressen/selbsthilfegruppen
https://www.facebook.com/groups/mukoviszidose
mailto:info@dcfh.de
https://www.facebook.com/groups/helpukrainiansingermany
https://www.facebook.com/groups/helpukrainiansingermany
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2.3 Parafie 

 

Ukraiński Kościół Greckokatolicki w Dreźnie: Ukrainische griechisch-katholische 

Kirche in Dresden (ukrainischekirche.de) 

 

Ukraińska Parafia Greckokatolicka – Monachium: Ukrainische Griechisch-

Katholische Pfarrei (ukr-kirche.de) 

 

Archidiecezja Berlińska: ukraińskie (grecko-katolickie) miejsce kultu: św. Jana 

ewangelista: Erzbistum Berlin: Ukrainische (griech. - kath.) Gottesdienststätte: 

St. Johannes Evangelist 

 

Parafia ewangelicka Martin-Luther-Genezareth: Evangelische Kirchengemeinde 

Martin-Luther-Genezareth (mlg-neukoelln.de) 

 

Strona główna Kościóła Ukraińskiego - Kościół Ukraiński Stuttgart: Startseite 

Ukrainische Kirche - Ukrainisches Kirche Stuttgart (ukrainische-kirche-

stuttgart.de) 

 

Ukraiński Kościół Prawosławny - ACK – Stowarzyszenie Kościołów 

Chrześcijańskich w Nadrenia Północna-Westfalia: Ukrainische Orthodoxe Kirche - 

ACK – Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Nordrhein-Wesfahlen (ack-

nrw.de) 

 

2.4 Miasta i gminy, organizacje pomocowe, takie jak Caritas, Diakonie, Niemiecki 

Czerwony Krzyż, opieka socjalna,  Samarytanie i inne oferują regionalną pomoc 

w różnym zakresie i posiadają swoje grupy dyskusyjne. 

2.5 Oprócz poradni oraz regionalnych grup, w pomoc rodzinom i chorym na 

mukowiscydozę z Ukrainy zaangażowane są również: 

 

Mukoviszidose e.V. - Bundesverband Cystische Fibrose (CF) | Mukoviszidose e.V. 

Bundesverband Cystische Fibrose (CF) 

 
Deutsche CF-Hilfe - Unterstützung für Menschen mit Mukoviszidose e.V. 

(dcfh.de) 

 

atemspende.de 

 

2.6 Więcej informacji znajdziesz na moim profilu na Facebooku: 

Thomas Malenke | Facebook 
Thomas Malenke (55 lat , CF), 24.03.2022 

E-mail: thomas.malenke@gmx.net 

E-mail: CF-Freundesbrief@gmx.net 

WhatsApp: 0151 531 69 637 

Służę dorosłym i rodzicom chorych z mukowiscydozą od ponad 35 lat 

 
Tłumaczenie: mgr inż.arch. Aleksandra Kaczyńska 

http://www.ukrainischekirche.de/?msclkid=49168efdaa7f11ecb804baf6216a7262
http://www.ukrainischekirche.de/?msclkid=49168efdaa7f11ecb804baf6216a7262
http://www.ukr-kirche.de/?msclkid=c1365d5faa7f11ec9438b45470976ecd
http://www.ukr-kirche.de/?msclkid=c1365d5faa7f11ec9438b45470976ecd
https://www.erzbistumberlin.de/wir-sind/pfarrgemeinden/kirchen-und-gottesdienstsuche/detail/adr/ukrainische-griech-kath-gottesdienststaette-st-johannes-evangelist-153/?msclkid=d58ac0fdaa7f11ecaa62f40b2047f99c
https://www.erzbistumberlin.de/wir-sind/pfarrgemeinden/kirchen-und-gottesdienstsuche/detail/adr/ukrainische-griech-kath-gottesdienststaette-st-johannes-evangelist-153/?msclkid=d58ac0fdaa7f11ecaa62f40b2047f99c
https://www.mlg-neukoelln.de/?msclkid=ae494f71aa8311ecb025f184e2407379
https://www.mlg-neukoelln.de/?msclkid=ae494f71aa8311ecb025f184e2407379
https://ukrainische-kirche-stuttgart.de/?msclkid=f4583f4eaa7f11ecb8dfa9d309b95d98
https://ukrainische-kirche-stuttgart.de/?msclkid=f4583f4eaa7f11ecb8dfa9d309b95d98
https://ukrainische-kirche-stuttgart.de/?msclkid=f4583f4eaa7f11ecb8dfa9d309b95d98
https://www.ack-nrw.de/wir-ueber-uns/mitgliedskirchen/ukrainische-orthodoxe-kirche/?msclkid=2aaa5adeaa8011ecb222c5d4ae245034
https://www.ack-nrw.de/wir-ueber-uns/mitgliedskirchen/ukrainische-orthodoxe-kirche/?msclkid=2aaa5adeaa8011ecb222c5d4ae245034
https://www.ack-nrw.de/wir-ueber-uns/mitgliedskirchen/ukrainische-orthodoxe-kirche/?msclkid=2aaa5adeaa8011ecb222c5d4ae245034
https://www.muko.info/
https://www.muko.info/
https://www.dcfh.de/
https://www.dcfh.de/
https://atemspende.de/?msclkid=a81ddfc8aba611ec89d1c7959aeb8faf
https://www.facebook.com/thomas.malenke.73
mailto:thomas.malenke@gmx.net
mailto:CF-Freundesbrief@gmx.net

