
  
 

 
 

 

 

LASTIVKA-IKAST 
Локальний відділ є одним з найактивніших локальних 
відділень організації Ластівка, який налічує більше 100 
членів. Головний напрямок діяльності є українські діти.  
 
З початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну 
Ластіка-Ікаст активно співпрацює з Комуною, Фрівіллі 
Центром та Червоним Хрестом Ікаст-Бранде Комуни. 
Бере активну участь в плануванні та проведенні 
заходів для пересенців з України, а також в 
розповсюдженні іншого типу допомоги. 
Щоб отримати більше інформації про цей напрямок 
приєднуйтеся до групи на Фейсбуці:  
https://www.facebook.com/groups/1345489845917985  

  
 

Про Ластівку: 
https://lastivka.dk/  
https://www.facebook.com/lastivkaDK 

 

Контакти Ластівка-Ікаст: 
Kontakt: Maria/Mарія 31 67 64 24 
padovska@yahoo.dk 

 
Українська школа Ластівка-Ікаст запрошує діток 
на спільне проведення часу двічі на місяць, по 
неділях, з 11.00 до 13.00  
Адрес: Jyllandsgade 10, 7430 Ikast 
Kontakt: Anna/Анна 61 86 79 65 
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  НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ 
Для переселенців з України створений сайт Асоціацією 
Українців в Данії. На сайті зібрано всю необхідну інформацію  
(гум.допомога, робота, навчання, медична допомога, 
психологічна допомога та гаряча лінія): 
https://supportukraine.dk/  
Слідкуйте також за сторінкою Асоціації Українців у Фейсбуці: 
https://www.facebook.com/ukrainians.dk  

 
Ікаст-Бранде Комуна виділяє житло та фінансову 

допомогу переселенцям з України лише після отримання 
дозвону на проживання.  
При реєстрації в Комуні вам одразу оформляють рахунок в 
банку (на отримання виплат/допомоги/зарплатні), жовтої 
картки (мед.страхування), реєструє дітей в школу/садочок, 
реєструє в мовну школу батьків/матерів, допомагає з 
пошуком роботи в Ікаст-Бранде Комуні.  
 
Створено один мульти клас для українських дітей пересенців 
віком 8-12 років в середньоосвітній данській школі Ікаст-
Бранде Комуни в Ікасті: Hyldgårds Alle 9, 7430 Ikast 
 
Гімназія в Ікасті пропонує дворічне навчання для дітей 
переселенців з 15 до 20 років на англійській мові: 
https://www.ikast-gym.dk/ib  
 
Склад де можна отримати безкоштовно одяг по суботах з 
12.00 до 15.00: Vester Isen Vej 15, 7430 Ikast 
 
Всі магазини Червоного Хреста пропонують можливість 
закуповуватися в їхніх магазинах на суму 200 крон на особу (в 
тому числі на дітей). При собі потрібно мати паспорт або 
дозвіл на проживання в Данії. 

 
ІНШІ КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ: 
Корисні поради та дитяча телефонна лінія: 
https://bornsvilkar.dk/ukraine/ 
Підбірка корисних ресурсів та інформації: 
https://www.findhomeindk.com/  
Інформація для громадян України: 
https://en.kriseinformation.dk/  
Міні посібник по написанню резюме: 
https://www.lederne.dk/baeredygtig-ledelse/ukraine  
Данський ринок праці: https://www.jobguideukraine.dk/ 
Транспорт в Данії: https://www.rejseplanen.dk/  

OM LASTIVKA 
 
Ластівка була заснована 2012 року в 
м.Копенгаген. На сьогоднішній день організація 
налічує середки в 10-ти містах Данії (København, 
Roskilde, Ikast, Randers, Skjern, Åbenrå, Vejen, 
Skive, Aalborg, Esbjerg), це близько 700 членів 
організації.  
 
Ластівка є членом Асоціації Українців в Данії та 
Світового Конгресу Українців.  
 
Головна мета організації культурна та 
просвітницька діяльність.  
 
Найбільші проекти в організації в яких Ластівка 
приймає яктивну участь це День Ураїнської 
Культури, Табір дітям Ластівки, Кубок Ластівки 
(Футзал) та Миколай дітям Ластівки. 
 
З початку війни на Сході України Ластівка активно 
приймала участь в допомозі Українї, провела три 
літніх табори для дітей які втратили батька в цій 
боротьбі. 
 
З початку повномаштабного вторгнення Росії в 
Україну Ластіка разом з іншими українськими 
організаціями під парасолею Асоціації Українців 
в Данії яктивно працює в різних робочих 
напрямках по допомозі Україні та новоприбулим 
українцям в Данії.  

 
 

Учітесь, читайте, І чужому 
научайтесь й свого не 
цурайтесь. 

Т.Г.Шевченко 
 

LASTIVKA-IKAST KONTONUMMER:  
2570-0748555706 
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