
   

Культурна перепустка для осіб, які тікають від війни в 
Україні 

„Ми хочемо надати людям, які тікають від жахіття війни, можливість відвідувати 
культурні заклади в рамках програми Hunger auf Kunst und Kultur (Голод до мистецтва 
та культури). Так звана культурна перепустка (Kulturpass) відкриває всім зацікавленим 
двері багатьох концертних залів, театрів та виставок.“ (Hunger auf Kunst und Kultur) 
 
Хто має можливість отримати перепустку? 
 

 Особи не молодші 10 років, які тікають від війни в Україні і мають посвідчення 
для переміщених осіб. 

 Особи, які тікають від війни в Україні і подали клопотання щодо надання статусу 
біженця в Австрії. 

 Можливість отримати перепустку обмежена строком в 1 рік. 

 До осіб молодших 10 років застосовується принцип 1:1:  
Один з батьків і одна дитина отримують можливість безплатно відвідувати 
культурні заклади, які пропонують програму для дітей та підлітків. В деяких 
випадках надається можливість відвідувати заходи з більше ніж однією 
дитиною. Більшість культурних закладів ідуть назустріч у таких випадках. Будь 
ласка, питайте ЗАЗДАЛЕГІДЬ! У багатьох культурних закладах вхід для дітей 
молодших за 10 років є безплатним і без перепустки! 

 

 
Де можуть люди з України отримати культурну перепустку? 
 

 Особи, яким надано тимчасовий прихисток однією з благодійних організацій, 
можуть отримати культурну перепустку безпосередньо за місцем проживання. 
Будь ласка, зверніться до вашого соціального працівника. 
 

 Особи, які знайшли житло в приватному порядку, можуть отримати перепустку 
в цих організаціях: 

 
Arbeiter Samariterbund Sozialberatung 
Schönbrunner Straße 222-228/Stiege 1/6. Stock, 1120 Wien  
Відкрито:  понеділок-п‘ятниця з 8:30 до 13:00  
Електронна адреса: sozialberatung@samariterwien.at 
Вебсайт: https://www.samariterbund.net/landesverband-wien/ukraine/sozialberatung/ 
Телефон: +43 1 89 145 51000  
Будь ласка, візьміть з собою  

 посвідчення особи/закордонний паспорт 

 посвідчення переміщеної особи (посвідчення реєстрації) 

 інші документи, які на вашу думку можуть стати у нагоді. 

mailto:sozialberatung@samariterwien.at
https://www.samariterbund.net/landesverband-wien/ukraine/sozialberatung/
tel:+4318914551000


   
Важливо: Не всі наші співробітники володіють українською мовою. Якщо у вас є така 

можливість, будь ласка, приведіть з собою перекладача.  

 

Служба Діаконі у справах біженців 
Консультаційний центр для українців 

Адреса: Wilhelminenstraße 91-93 II f, 1160 Wien 

Електронна пошта: beratungszentrum-ukraine@diakonie.at 
Вебсайт: https://www.diakonie.at/unsere-angebote-und-einrichtungen/beratungszentrum-
ukraine 

Години роботи: 
Понеділок, вівторок, четвер: 
08:30 - 12:00 та 13:00 - 16:00 
П'ятниця: 
08:30 - 12:00 

Консультації можуть надаватися телефоном або особисто в приміщенні нашого центру. 

Особисті консультації надаються виключно за попереднім записом за телефоном +43 

01 343 91 91. 

 
 
10 сусідських центрів (Nachbarschaftszentrum) від організації Wiener Hilfswerk 
Стосовно всіх сусідських центрів: 
Кожен з вказаних центрів відповідає виключно за райони, вказані в дужках. 
Необхідно записуватися заздалегідь телефоном або електронною поштою. 
 
Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 2 (райони: 1010, 1020, 1200) 
Адреса: Vorgartenstraße 145-157, Stiege 1, EG, 1020 Wien 
Телефон: 01 512 36 61 - 3200 
Електронна адреса: nz2@wiener.hilfswerk.at 
Вебсайт: https://nachbarschaftszentren.at/standorte/nz-2 
 
Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 3 (райони: 1030, 1100, 1110) 
Адреса: Barichgasse 8, 1030 Wien 
Телефон: 01 512 36 61 - 3250 
Електронна адреса: nz3@wiener.hilfswerk.at 
Вебсайт: https://nachbarschaftszentren.at/standorte/nz-3 
 
Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 6 (райони: 1040,1050,1060) 
Адреса: Bürgerspitalgasse 4-6, 1060 Wien 
Телефон: 01 512 36 61 - 3310 
Електронна адреса: nz6@wiener.hilfswerk.at 
Вебсайт: https://nachbarschaftszentren.at/standorte/nz-6 
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Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 7 (райони: 1070) 
Адреса: Schottenfeldgasse 29, Eingang 2, 1070 Wien 
Телефон: 01 512 36 61 - 3360 
Електронна адреса: nz7@wiener.hilfswerk.at 
Вебсайт: https://nachbarschaftszentren.at/standorte/nz-7 
 
Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 8 (райони: 1080, 1090) 
Адреса: Florianigasse 24, 1080 Wien 
Телефон: 01 512 36 61 - 3400 
Електронна адреса: nz8@wiener.hilfswerk.at 
Вебсайт: https://nachbarschaftszentren.at/standorte/nz-8 
 
 
 
Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 12 (райони: 1120, 1130, 1230) 
Адреса: Am Schöpfwerk 31/3/R1, 1120 Wien 
Телефон: 01 512 36 61 - 3450 
Електронна адреса: nz12@wiener.hilfswerk.at 
Вебсайт: https://nachbarschaftszentren.at/standorte/nz-12 
 
 
Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 15 (райони: 1140, 1150) 
Адреса: Kardinal-Rauscher-Platz 4, 1150 Wien 
Телефон: 01 512 36 61 - 3500 
Електронна адреса: nz15@wiener.hilfswerk.at 
Вебсайт: https://nachbarschaftszentren.at/standorte/nz-15 
 
Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 16 (райони: 1160, 1190) 
Адреса: Stöberplatz 2/3, 1160 Wien 
Телефон: 01 512 36 61 - 3550 
Електронна адреса: nz16@wiener.hilfswerk.at 
Вебсайт: https://nachbarschaftszentren.at/standorte/nz-16 
 
Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 17 (райони: 1170, 1180) 
Адреса: Hernalser Hauptstraße 53, 1170 Wien 
Телефон: 01 512 36 61 - 3600 
Електронна адреса: nz17@wiener.hilfswerk.at 
Вебсайт: https://nachbarschaftszentren.at/standorte/nz-17 
 
Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 22 (райони: 1210, 1220) 
Адреса: Rennbahnweg 27/2-3/R1, Вхід з Austerlitzgasse, 1220 Wien 
Телефон: 01 512 36 61 - 3650 
Електронна адреса: nz22@wiener.hilfswerk.at 
Вебсайт: https://nachbarschaftszentren.at/standorte/nz-22 
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Куди можна ходити з культурною перепусткою? 
 
Культурна перепустка дає можливість відвідувати всі культурні заклади, які беруть 
участь в програмі «Голод до мистецтва і культури» (HUNGER auf KUNST und KULTUR). 
Всі власники культурної перепустки мають можливість БЕЗПЛАТНО відвідати будь-який 
заклад-учасник програми; при собі треба мати перепустку та посвідчення особи. 
 
В разі, якщо кількість місць є обмеженою, наприклад в театрах, кіно, концертних залах 
або на певних заходах, для власників перепустки як правило передбачена певна 
кількість безплатних місць. 
 
Більш детальну інформацію щодо учасників програми «Hunger auf Kunst und Kultur» ви 
можете знайти у додатку KULTURPASS-APP, який можна безкоштовно завантажити на 
GOOGLE PLAY або APPLE STORE. Додаток німецькою мовою! 
 
 
www.hungeraufkunstundkultur.at 


