Tempton Group GmbH
www.tempton.de

08 Березня 2022

Підтримка українських біженців

Шановні колеги
З учорашнього дня ми залучили координатора з питань біженців Tempton Наталію Вінницьку та робимо
все можливе для підтримки України.
Звичайно, ніхто з нас не міг собі уявити два тижні тому, що суверенна і мирна країна в середині Європи
буде атакована, в гіршому випадку просто щоб стерти її з карти, в кращому випадку насильно розділити
її або надати їй окупаційний статут. І все це найжахливішими засобами, які тільки можна собі уявити:
бомбардування його основних міст, руйнування всієї його інфраструктури, голод і вбивство невинних
людей, стрілянина по атомних електростанціях ... і багато інших жахливих речей.
І всім нам у вільному західному світі загрожує ядерна атака більш-менш завуальованими термінами в
разі активного втручання.
Особисто ми з дружиною глибоко стурбовані і шоковані. Як багато хто з вас знає, моя дружина родом
з колишньої НДР і тому знає російські окупаційні війська з власного досвіду. Я сам служив офіцером в
Бундесвері після закінчення середньої школи, тобто під час холодної війни. Я був вдячний, що, Німеччина,
мала гаранта нашої свободи і нашого самовизначення, отримавши членство у військовому альянсі НАТО.
І ми пишаємося нинішньою позицією нашого федерального уряду, який протистоїть Путіну, наскільки це
можливо, і підтримує Україну.
Після жахливого і підлого вторгнення Росії в Україну мільйони людей зараз тікають. І все це в середині
Європи.
Темптон рішуче засуджує війну в Україні. Як роботодавець людей з майже 100 країн світу, ми знаємо про
абсолютну недоторканність цінностей демократії, миру, свободи і толерантності. Для того, щоб допомогти
українцям, яким доводиться тікати з батьківщини через страшну війну, ми будемо використовувати всю
інфраструктуру Темптона тут, в Німеччині.
Ми підготували перші кроки в допомозі дуже систематично протягом останніх кількох днів, і я прошу всіх
вас негайно зайти на веб-сайт Tempton в Інтернеті. Там ви знайдете дуже великий каталог підтримки на
першій сторінці. Будь ласка, прочитайте його повністю, щоб у вас була вся картина. Ми будемо регулярно
оновлювати та розширювати цей каталог підтримки; відповідно, мій подальший запит до вас усіх полягає
в тому, щоб через регулярні проміжки часу перевіряти розділ «Україна» нашого сайту Tempton.
Багато хто з вас вже допомогли різними способами за власною ініціативою. Хтось сам буі на українському
кордоні і привозив людей до Німеччини, інші жертвували гуманітарні засоби, а треті організовують все
для прибуття біженців до Німеччини. Від щирого серця хочу висловити особливу подяку цим колегам.
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Це ще раз показує, що Темптон підтримується багатьма хорошими ідеями і серцем людей, які працюють
з нами.
Серед українців ми зустрічаємо добре освічених людей, які мали порівнянний до нашого рівень життя.
Загалом, це дуже нагадує потоки біженців Другої світової війни та досвід наших батьків, бабусь і дідусів.
Наш координатор з питань біженців розмовляє англійською, російською та українською мовами і сама
була вимушена поїхати з України лише кілька днів тому. Тому вона найкраще може оцінити почуття і
потреби біженців. Зв‘язатися з нею можна наступним чином:
Пошта: nataliia.vinnytska@tempton.de
Стаціонарний телефон: +49 201 94627-511
Мобільний телефон: +49 178 9270806
Ми зробимо все можливе, щоб найближчими днями та тижнями навколо пані Вінницької з’явилась
невелика команда волонтерів, щоб збільшити нашу допомогу.
Пані Вінницька та її команда мають дуже хороші та ефективні технічні та інші можливості для поширення
пропозицій Темптона про допомогу серед українців, які втекли.
Для того, щоб найкращим чином допомогти біженцям, які тільки що втратили все, ми хочемо зосередитися
на підтримці та допомозі на місцях у Німеччині, на додаток до різних пожертвувань та допомоги. Наша
основна компетенція „робота“ також стане важливою пізніше. На даний момент біженцям потрібна
допомога з наступними пунктами:
1. Подорож до Німеччини
2. Реєстрація та прибуття в Німеччину / первинний прийом
3. Пошук житла
4. Вивчення мови
5. Визнання кваліфікації
На сьогоднішній день ми опублікували на сайті Tempton, що ми забезпечимо всіх українців, які знаходять
свій шлях до наших відділень, з необхідними речами першої необхідності, тобто їжею, напоями,
підгузниками, ліками, якщо це необхідно і т.д., за наш рахунок, а потім допоможемо їм знайти найближчий
центр прийому.
Якщо ви або філія несуть додаткові витрати в результаті, будь ласка, надішліть їх пану Сейфенбушу з
квитанцією про відшкодування. Ці витрати будуть покриті централізовано.
Прошу вас особисто відвезти біженців до найближчого приймального центру, а потім супроводжувати
їх до відповідних офіційних контактних осіб. На даний момент люди, як правило, вже кілька днів
перебувають у бігах і тепер потребують близькості та допомоги.
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Якщо у вас склалося враження в особистій розмові з біженцями або в самому приймальному центрі,
що біженцям було б краще, якби про них вперше подбали в приватному порядку хоча б кілька днів,
будь ласка, зв‘яжіться з нашим координатором у справах біженців. Офіси в районі Рейн-Майн можуть
зв‘язатися з моєю дружиною або мною безпосередньо; у нас, безумовно, є можливість тимчасово
розмістити їх у нашому приватному будинку.
Також найближчим часом ми підготуємо листівку українською мовою, яку ви зможете роздавати
біженцям. Якщо у вас виникли труднощі з перекладом, будь ласка, зв‘яжіться з нашим координатором у
справах біженців.
При приготуванні тепер слід відразу зробити наступне:
1. Дізнайтеся про початкові центри прийому у вашому районі. Як правило, вони відкриті 24 години
на добу, але вони не завжди відомі публічно. Для цього достатньо зателефонувати у відповідну
муніципальну або міську адміністрацію.
2. 
Ті філії, які вже працевлаштовують/у зв’язку з колишніми або внутрішніми колег українського
походження, якщо вони цього ще не зробили, будь ласка, негайно зв‘яжіться з цими колегами та
активно запитайте їх, чи може Темптон допомогти в ситуації, що склалася. Я впевнений, що майже всі
ці колеги в даний час серйозно стурбовані своїми родичами, друзями або майном в Україні.
3. Роздрукуйте листівки, які ви отримаєте в найближчі кілька днів.
4. Збережіть номер пані Вінницької у разі надзвичайної ситуації.
Крім того, ви вже повинні уточнити зі своїми клієнтами, чи готові вони приймати українських біженців на
роботу в майбутньому і який мінімальний мовний рівень для наших клієнтів повинен бути. Я впевнений,
що тут також є велика солідарність з українцями і що деякі табу минулого відпадуть. Вже є перші
звернення від наших клієнтів.
Я впевнений , що ви всі прочитаєте, що федеральний уряд в даний час вживає термінових заходів для
того, щоб українці, які покинули Україну, отримали 3-річну посвідку на проживання, яка також дасть їм
право працювати в Німеччині. Ця прискорена процедура має бути завершена в березні 2022 року, щоб
українцям, які поїхали, ймовірно, дозволили працювати в Німеччині з квітня 2022 року.
Безумовно, буде багато інших речей, які ви можете зробити. Моє щире прохання полягає в тому, щоб
реалізувати їх звичайним способом, швидко і небюрократично, і з радістю поділитись фотографіями
і невеликими дописами, про свій досвід. Ми поділимося вашими кроками в допомозі як „найкращми
практиками“ через веб-сайт Tempton.
З повагою,

ваш д-р Свен Тішендорф
Голова Консультативної ради

