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Фонд амбулаторного детского хосписа 
Мюнхена (AKM) предоставляет помощь 
в Мюнхене и по всей Баварии семьям с 
тяжело или неизлечимо больными детьми, 
подростками, молодыми взрослыми или 
родителями. 

Мы также помогаем всем беженцам из Украины, у 
которых тяжело болен ребенок, которые сами тяжело 
больны и имеют детей, беременны или нуждаются в 
психологической поддержке. Наши услуги для вас 
бесплатны.

У Вас тяжело больной ребенок?
Мы поддержим Вас, возможных братьев и сестер, а также 
позаботимся о больном ребенке. У нас большая партнёрская 
сеть клиник и врачей. Наши волонтёры  семейные спутники 
позаботятся о братьях и сёстрах, а также о больном ребёнке. 

У Вас есть дети и Вы сами тяжело больны?
Мы поддержим Вас с помощью нашей большой сети клиник 
и врачей. Мы поддержим Ваших детей, Во время Вашей 
болезни или прохождения  лечения.

Наше предложение
Пожалуйста, присылайте Ваши запросы на немецком или 
английском языке.
Вы также можете обратиться к Вашему координатору / 
ответственному работнику по месту регистрации / 
жительства. Они могут связать Вас с нами.

Если Вы принадлежите к вышеупомянутой целевой 
группе и нуждаетесь в помощи, пожалуйста, не 

стесняйтесь обращаться к нам:  

ukrainehilfe@kinderhospiz-muenchen.de 

Фонд амбулаторного детского хосписа в Мюнхене (AKM)
Блютенбургстр. 64+66, 80636 Мюнхен - Германия  
ukrainehilfe@kinderhospiz-muenchen.de

Фонд АКМ на вашей стороне!

Wir sind an Ihrer Seite!
Unterstützung für Familien mit schwerst- oder  
lebensbedrohlich erkrankten Kindern, Jugendlichen, 
jungen Erwachsenen und Elternteilen

Stiftung Ambulantes Kinderhospiz  
München – AKM

Ми на вашому боці!
Допомога сім’ям із тяжкохворими дітьми, підліткам, 
молоді та батькам у тяжкому чи критичному стані

Фонд «Амбулаторний дитячий хоспіс 
Мюнхена» (AKM, Німеччина)

Мы на Вашей стороне!
Поддержка семей с тяжело и неизлечимо больными 
детьми, подростками, молодыми взрослыми и 
родителями.

Фонд амбулаторного детского 
хосписа в Мюнхене – AKM

Вы беременны и нуждаетесь в медицинской помощи?
Мы поможем Вам и направим Вас к врачам/акушерам. Мы 
также будем сопровождать Вас после родов, если Вам 
понадобится поддержка.

Вы потеряли ребёнка во время беременности и 
нуждаетесь в психологической поддержке?
В нашей команде есть специалисты-психологи, которые Вас 
поддержат и окажут необходимую помощь. Наша кризисная 
служба RUF24 работает круглосуточно, а также приедет к 
Вам лично.

Вы страдаете от психологических стрессовых 
расстройств?
Наша команда профессионалов-психологов будет рядом с 
Вами или сможет организовать необходимую Вам поддержку 
и сопровождение. Наша кризисная служба RUF24 работает 
круглосуточно, а также приедет к Вам лично.

ukrainehilfe@kinderhospiz-muenchen.de

WIR SIND AN IHRER SEITE!

Ми на вашому боці!
Мы на Вашей стороне!



Die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM) 
betreut in München und ganz Bayern Familien mit 
einem schwerst- oder lebensbedrohlich erkrankten 
Kind, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und 
Elternteilen.

Wir sind auch für alle Gefl üchteten aus der Ukraine da, die ein 
schwerkrankes Kind haben, die selbst schwerkrank sind und 
Kinder haben, schwanger sind oder psychologische Unter-
stützung benötigen. Unser Dienst ist für Sie kostenfrei.

Sie haben ein schwerkrankes Kind?
Wir unterstützen Sie, mögliche Geschwisterkinder und kümmern 
uns auch um das kranke Kind. Wir haben ein großes Netzwerk 
aus Kliniken und Ärzten. Unsere ehrenamtlichen Familienbegleiter 
kümmern sich um Geschwister oder auch um das erkrankte Kind. 

Sie haben Kinder und sind selbst schwer erkrankt?
Wir unterstützen Sie mit unserem großen Netzwerk aus Kliniken 
und Ärzten. Und wir unterstützen Ihre Kinder, wenn es Ihnen 
schlecht geht oder Sie in Behandlung sind.

Anfragen bitte in deutscher oder englischer Sprache.
Oder wenden Sie sich an eine Betreuungskraft in Ihrer 
Unterkunft. Die kann den Kontakt zu uns herstellen.

Wenn Sie zu der oben genannten Zielgruppe gehören 
und Hilfe brauchen, melden Sie sich gerne bei uns: 

ukrainehilfe@kinderhospiz-muenchen.de 

Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM)
Blutenburgstr. 64+66, 80636 München
ukrainehilfe@kinderhospiz-muenchen.de

Unser Angebot

Die Stiftung AKM ist an Ihrer Seite!

Фонд «AKM — Амбулаторний дитячий хоспіс 
Мюнхена» працює в Мюнхені та на всій 
території федеральної землі Баварія, надаючи 
підтримку сім’ям із тяжкохворими дітьми, а 
також підліткам, молоді та батькам у тяжкому чи 
критичному стані. 

Якщо ви прибули з України з тяжкохворою дитиною, самі 
страждаєте на тяжку хворобу та маєте дітей, вагітні, або 
потребуєте психологічної допомоги, просто завітайте до нас.
Наші послуги для вас безкоштовні.

Ваша дитина тяжко хвора?
У нас ви знайдете підтримку. Ми подбаємо про вашу хвору 
дитину та допоможемо її братикам і сестричкам у цей 
нелегкий час. Ми співпрацюємо з багатьма лікарнями, 
лікарками та лікарями. Працюючи на громадських засадах, 
ми об’єдналися заради ваших дітей, бо в разі хвороби 
особливої уваги потребують всі члени сім’ї без винятку. 

Ви захворіли на тяжку хворобу та маєте дітей?
Наша мережа клінік і медичних волонтерок і волонтерів 
завжди прийдуть на поміч. Ми надамо підтримку та допомогу 
вашим дітям, поки ви отримуєте лікування чи почуваєтеся зле.

Наша діяльність

Запити, будь ласка, німецькою або англійською.
Або зв‘яжіться з опікуном у вашому помешканні. 
Вона може встановити з нами контакт.

Якщо ви належите до вказаної вище цільової групи та 
потребуєте допомоги, зв’яжіться з нами:  

ukrainehilfe@kinderhospiz-muenchen.de 

Фонд «AKM — Амбулаторний дитячий хоспіс Мюнхена»
Blutenburgstr. 64+66, 80636 Мюнхен (München), Німеччина
Контактна електронна пошта: 
ukrainehilfe@kinderhospiz-muenchen.de

Фонд «AKM» на вашому боці!

Ви вагітні та потребуєте медичної допомоги?
Ми вам допоможемо, скеруємо до відповідної фахівчині чи 
фахівця, посприяємо з пошуком акушерки. Звертайтеся до 
нас також, якщо потребуватимете підтримки після пологів.

Ви втратили дитину під час вагітності та шукаєте 
психологічної допомоги?
У нашій команді працюють психологині та психологи, 
які будуть на вашому боці словом, порадою, дією. Наша 
психологічна кризова служба RUF24 працює цілодобово, 
в разі потреби ми також у будь-який час виїдемо до вас 
особисто.

Ви страждаєте на посттравматичний стресовий розлад 
(ПТСР)?
Зверніться до наших психологинь і психологів, за їхнього 
посередництва ви обов’язково отримаєте необхідну допомогу 
та підтримку. Наша психологічна кризова служба RUF24 
працює цілодобово, в разі потреби ми також у будь-який час 
виїдемо до вас особисто.

Sie sind schwanger und benötigen medizinische Hilfe?
Wir helfen Ihnen und vermitteln Sie zu Ärzten / Hebammen. Und 
wir begleiten Sie bei Bedarf auch nach der Geburt, falls Sie hier 
Unterstützung benötigen.

Sie haben Ihr Kind während der Schwangerschaft verloren 
und benötigen psychologische Unterstützung?
Wir haben psychologische Fachkräfte im Team, die Sie begleiten 
und unterstützen. Unser Krisendienst RUF24 ist rund um die Uhr 
erreichbar und kommt auch persönlich zu Ihnen.

Sie leiden unter psychischen Belastungsstörungen?
Unser Team aus psychologischen Fachkräften ist an Ihrer Seite 
oder kann Unterstützung vermitteln. Unser Krisendienst RUF24 ist 
rund um die Uhr erreichbar und kommt auch persönlich zu Ihnen.

www.kinderhospiz-muenchen.de ukrainehilfe@kinderhospiz-muenchen.de„Nicht das Leben mit Tagen, sondern die Tage mit Leben füllen.“

Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM)
Blutenburgstr. 64+66, 80636 München
ukrainehilfe@kinderhospiz-muenchen.de

„Nicht das Leben mit Tagen, sondern die Tage mit Leben füllen.“


