Frivillige rådgivninger til ukrainere
Lokalt i Albertslund
Frivilligcenter Albertslund har en frivillig rådgivning hver tirsdag 10-12 i Frivilligcentret, Bygangen 25
eller ring til Cecilie på tlf. 40269793, så finder hun en frivillig, der kan hjælpe.
Frivilligcentret vil gerne hjælpe ukrainere og hvis de oplever stor søgning, vil de lave aftale med
Dansk Flygtningehjælp, så der kan komme en lokal frivillig ud at hjælpe med specifikke
flygtningerelaterede spørgsmål.

Røde Kors hjælper nyankomne flygtninge i hele landet
Som ny i Danmark kan man få hjælp ved at kontakte Røde Kors Parat på tlf.: 3529 9660 eller via
WhatsApp: 4140 4086. Hjælpelinjen er åben mandag-fredag og besvarer henvendelser på dansk,
engelsk, ukrainsk og russisk. Røde Kors hjælper bl.a. med:
- Tøj fra Røde Kors’ genbrugsbutikker
- Sprogtræning og netværkscafeer
- Få en frivillig ven eller venskabsfamilie
- Praktisk hjælp her og nu, fx i forbindelse med transport eller at komme på plads i ny bolig
- Hjælp til at komme til lægen - som noget nyt kan flygtninge, der har brug for hjælp til at komme til
lægen, ringe til Røde Kors. Vi er klar til at rådgive om, hvordan man kommer til lægen i Danmark,
hjælpe med at booke tid og sørge for følgeskab til lægeaftale, hvis det er nødvendigt.
- Hjælp til at genetablere kontakt med familie, der er blevet adskilt af krig.
Læs mere om, hvordan Røde Kors hjælper nyankomne flygtninge her: Sådan hjælper Røde Kors

flygtninge fra Ukraine i Danmark | Røde Kors (rodekors.dk)
På siden findes også materialer, der kan downloades og deles. Siden og materialerne findes i
versioner på dansk, engelsk, ukrainsk og russisk – men tilbuddene gælder naturligvis alle nyankomne
flygtninge uanset, hvor de kommer fra.
Dansk Flygtningehjælps tilbud til ukrainere
DRC Dansk Flygtningehjælp hjælper med at finde svar på spørgsmål om særloven, asyl og
integration for flygtninge fra Ukraine. Både spørgsmål og svar, relevante links samt nummer til vores
rådgivninger samt hotline finder du DRC | Ukraine: FAQ og hotline.
Nummeret til DRC Dansk Flygtningehjælps Ukraine-hotline er 3373 5151.
Åbningstider kl. 9-12 mandag til fredag. Her kan man f.eks. få vejledning om, hvilke rettigheder
ukrainere har i Danmark.
DRC Integration, Frivillig driver frivilliggrupper over hele landet, som tilbyder alle flygtninge, bl.a.
sprogtræning, hverdagsrådgivning, netværksfamilier og aktiviteter for børnene. Find den nærmeste
frivilliggruppe her: https://drc.ngo/da/vores-arbejde/frivillige-i-danmark/bliv-frivillig/
Fagpersoner der har spørgsmål i arbejdet med ukrainere kan finde hjælp her:
https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/ukraine-faq-og-hotline/erdu-fagperson-og-har-du-sporgsmal-til-dit-arbejde-med-ukrainere-i-danmark/
Herfra er der adgang til DRC Dansk Flygtningehjælps psykosociale telefonlinje, hvor det er muligt for
ukrainere i Danmark at ringe ind og få en kortere samtale med en ukrainsk fagperson på deres
modersmål. Nummeret er 33735314. Åbningstider: kl. 9-10 og 17-18 mandag til fredag.

