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Допомога Україні 

Інформація для приймаючих сімей та біженців (на 09.05.2022) 

 

Дякуємо, що погодилися прийняти біженців з України як приймаюча сім’я або надати їм 

житловий простір. 

Тут ми узагальнили для вас найважливішу інформацію – станом на 09 травня 2022 року. Через 

динаміку та стрімкий розвиток подій, щодня ця інформація може змінюватися в короткі 

терміни. 

1. CORONA 

Щоб виключити інфікування прибуваючих біженців вірусом корони, ми наполегливо радимо, 

щоб ви, як приймаюча сім’я, переконалися, що біженці регулярно брали участь у тестуванні 

протягом перших кількох днів. Для біженців з України тестування є безкоштовними. Про це 

повідомляють місцеві центри тестування. 

2. Вид на проживання 

Міграційна служба району Варендорф реєструє біженців з України. Ви знайдете форму, яку 

можна заповнити онлайн на домашній сторінці району (спеціальна сторінка Допомога 

України) або за посиланням на домашній сторінці міста Зенденхорст. Керівництво району 

просить утриматися від особистих відвідувань. 

 

Website: https://www.kreis-warendorf.de/aktuelles/sonderseiten/ukraine-hilfe 

3. Подання заяви на пільги 

Біженці з України можуть подати заяву на отримання так званих «пільг для шукачів притулку». 

Простіше кажучи, це фінансова допомога на щоденне життя. Цю заяву можна подати до 

адміністрації міста Зенденхорст. Завантажити додаток можна за посиланням на головній 

сторінці міста. 

Необхідні документи для подання заяви: 

- Документи, що посвідчують особу (паспорт, національне посвідчення особи, свідоцтво про 

народження, водійські права або подібне)  

- Довідка про реєстрацію в міграційній службі району Варендорф (див. вище)  

- Довідка про вакцинацію. 

 

Контактна особа: пані Рексайзен – rexeisen@sendenhorst.de;  

Tel.: 02526/303169 

4. Реєстрація перебування в місті Зенденхорст 

Біженці також повинні зареєструватися в місті, якщо вони знайшли житло у містах 

Зенденхорсті та Альберсло. Усі діти віком до 18 років також повинні бути зареєстровані. 



 

 

Прийом громадян – Tel.: 02526 / 3030  

E-Mail: buergeramt@sendenhorst.de 

Графік роботи: 

Пн-Пт 8:30 – 12:30 год. (Альберсло - Понеділок: перша частина дня тількі призначення 

співбесіди)  

Ср 14:00-16:30 год. 

Чт 14:00 – 18:00 год. 

Понеділок та Вівторок: друга частина дня тількі призначення співбесіди 

Перша Субота місяця: тількі призначення співбесіди 

5. Житло 

Якщо біженці ще не знайшли житло, вони будуть розміщені в колективному житлі за умови, що 

є вільні місця. Згодом, залежно від наявності, можливе розміщення в приватних житлових 

приміщеннях. 

Якщо житло в містах Зенденхорст та Альберсло вичерпано, біженці розміщуються в центрі для 

біженців в містах Дорстен або Бохум. 

 

З питань житла/проживання звертайтесь: 

м. Зенденхорст  

пані Елькманн:  

E-Mail: elkmann@sendenhorst.de; 

Tel.: 02526/303134 

пані Зевінг:  

E-Mail: sewing@sendenhorst.de; 

Tel.: 02526/303117 

6. Медична допомога 

У разі необхідності медичної допомоги, нею можуть скористатися біженці з України. Якщо ваш 

стан погіршується, зверніться до лікаря загальної практики в м. Зенденхорст та Альберсло. З 

цією метою біженці отримують жовтий сертифікат від управління соціального захисту міста 

Зенденхорст на право відвідування лікаря кожен квартал. 

 

Контактна особа: пані Рексайзен – rexeisen@sendenhorst.de;  

Tel.: 02526/303169 

7. Поради 

Муніципальне управління інтеграцією 

 

Поміч з вирішення загальних питань біженців може надати пані Аніоль з муніципального управління 

інтеграції. 

Консультації відбуваються в Haus Siekmann, вілла, 1 поверх - конференц-зал 

 

Контактна особа 

пані Франциска Аніоль 

 

Haus Siekmann, вілла, 1 поверх - конференц-зал 

Час консультацій 

Вт: 9:00 - 16:00 

Мобільний: 0175 94 10847 

aniol@awo-rle.de 



 

 

8. Школа 

Якщо ви взяли дітей або молодь шкільного віку, навчання в школі для них є обов’язковим. 

Звертайтеся до міської адміністрації чи міського центру інтеграції. 

 

Муніципальне управління інтеграцією: 

Контактна особа: пані Аніоль   

Haus Siekmann, вілла 1 поверх - конференц-зал 

Час консультацій 

Вт: 9:00 - 16:00 

Мобільний: 0175 94 10847 

aniol@awo-rle.de 

 

м. Зенденхорст  

пані Хіллебранд   

hillebrand@sendenhorst.de  

02526 / 303111 

9. Підтримка мови 

Якщо вам потрібна підтримка щодо мови, ми можемо зв’язатися з перекладачами. Звичайно, в 

деяких ситуаціях це може знадобитися. Проте можливості обмежені і прохання звертатися у 

невідкладних ситуаціях. 

 

Контактна особа:   

пані Шульте: Tel. 02526/303119,   

schulte@sendenhorst.de  

DAF, Теодор Лохельтер: 02526/1384,  

dt-ausl-freundeskreis@gmx.de 

10. Вивчання мови 

BAMF (Федеральне управління з питань міграції та біженців) надає українським біженцям право 

на участь в інтеграційному курсі. 

Інформація про мовні курси в м. Зенденхорст та інтеграційні курси в Центрі освіти (VHS) 

доступна тут: 

 

пані Штумм: 02526/303113;  

stumm@sendenhorst.de 

11. Безкоштовна SIM-карта 

У магазинах Telekom для біженців з України тепер доступні безкоштовні SIM-карти. На одного 

біженця видається одна картка. Для легітимації необхідне пред’явлення дійсних українських 

документів, що засвідчують особу.  

Причина: у Німеччині SIM-картки можуть бути доступні лише після надання документів, що 

засвідчують особу відповідно до законодавчих норм. 

Картки активуються протягом 24 годин після видачі. Послуги голосового зв’язку та передачі 

даних не обмежені. 



 

 

12. Безкоштовний транспорт 

Українці, які покидають країну через війну та в’їжджають до Німеччини, можуть безкоштовно 

користуватися всіма автобусами та потягами місцевого громадського транспорту. У зоні, на яку 

діє тариф Вестфалії, це стосується всіх місцевих поїздів (S-Bahn, регіональних потягів, 

регіональних експрес тощо), а також усіх міських поїздів і автобусів. Квитком служить дійсне 

посвідчення особи. Положення діє до подальшого повідомлення та може бути скасовано. 

13. Портал „Germany4Ukraine“ 

Портал «Germany4Ukraine» працює онлайн. Тут представлена офіційна, державна та тематична 

інформація про проживання, основні теми та медичне обслуговування в Німеччині. Інформація 

та послуги доступні кількома мовами українською, російською, англійською та німецькою. 

«Germany4Ukraine» розроблено як спільний продукт усіх міністерств, підпорядкованих органів 

та організацій допомоги. 

 


