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Шановні біженці, шановні приймаючі родини, шановні учасники міграційної роботи 
міста 
Зенденхорст, шановні волонтери які допомогають біженцям у Зенденхорсті та 
Альберсло, 
Інформаційний бюлетень Ukraine Aid стає інформаційним бюлетенем Refugee Aid: за 
допомогою цього інформаційного бюлетеня ми хотіли б надати всім біженцям у 
Зенденхорсті та Альберсло корисну інформацію. Таким чином, люди, які нещодавно 
іммігрували, матимуть змогу безпечно прибути та знайти тут новий дім. Щоб охопити 
якомога більше людей з різним походженням, ми намагаємося перекласти 
інформаційний бюлетень багатьма різними мовами. 
 
Ми хотіли б підтримати вас як волонтера або штатного учасника у вашій відданості 
інтеграції та сприяти обміну між собою. Цей інформаційний бюлетень буде 
публікуватися через регулярні проміжки часу та надаватиме вам актуальну 
інформацію про нові пропозиції та зміни в допомозі біженцям. Ви можете 
передавати цю розсилку іншим. 
 
З повагою ваша команда робочої групи з допомоги біженцям міста Зенденхорст 
   

Програма для вчителів серед біженців 

 Вчителі PLUS NRW 

Що: земля Північний Рейн-Вестфалія пропонує підвищення кваліфікації для вчителів, 
які прибули до Німеччини. Тоді вони зможуть працювати вчителями в Німеччині. 
Програма Teachers PLUS підтримує вчителів зі статусом біженця у поверненні на 
роботу. Навчання очне та триває 1 рік. Ви можете взяти участь у подальшому 
навчанні в кількох місцях у Землі Північний Рейн-Вестфалія. Навчання безкоштовне. 
Треба платити лише соціальний внесок в університеті. 

Хто: Вчителі. Якщо ви хочете подати заявку на участь у програмі, ви можете дізнатися 
більше про вимоги та загальні умови на https://lehrkraefteplus-nrw.de/werbung/  

Де: локаціями є університети в Білефельді, Кельні, Зігені, Дуйсбурзі-Ессені та Бохумі. 
 
Триває прийом заявок на дві локації! 
 

Новини Україна - Допомога Лютий-Березень 2023 

Загальне 

https://lehrkraefteplus-nrw.de/werbung/
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Наразі ви можете подати заявку в Standort Siegen до 31 березня 2023 року та в 
Standort Köln  до 15 березня 2023 року. Бажаю вам успіху!  

Питання? https://lehrkraefteplus-nrw.de/ 
 
   

 

Асоціація німецько-іноземних друзів  (DAF) 

 
DAF має кілька пропозицій для біженців. 
 
 Мовні курси:  

 
Що: на мовних курсах ви вивчатимете німецьку мову 
 
Хто: вчителі мови навчать вас 
 
Коли: кілька разів на тиждень, кожен приблизно по 2 години 
 
Де: курси проходять у різних місцях. Наприклад у Haus Siekmann, Weststr. 18, 48324 
Sendenhorst 
 
Питання?: звертайтесь до фрау Штумм, м.Зенденхорст stumm@sendenhorst.de або за 
тел.: 02526-303-113. 
 
 DAF-Depot „Bring it-take it“, Hoetmarer Straße 32, 48324 Sendenhorst 

 
Що: у DAF-Depot є вживаний одяг, меблі та побутові речі в хорошому стані за 
невеликі гроші 
 
Хто: помічники з німецько-іноземного кола друзів  
 
Де: Hoetmarer Str. 32, 48324 Sendenhorst.  
 
Коли: Пт. 15:00-17:00  

Допомога та підтримка 

https://lehrkraefteplus.uni-siegen.de/bewerbung/?lang=de
https://portal.uni-koeln.de/international/studium-in-koeln/academic-refugee-support/lehrkraefteplus-koeln
https://lehrkraefteplus-nrw.de/
mailto:stumm@sendenhorst.de
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Якщо ви бажаєте щось пожертвувати: будь ласка, приймайте предмети одягу чи 
побуту в хорошому стані щочетверга з 15:00 до 17:00 у DAF-Depot 
 

 
 
 Die Ausgabestelle Sendenhorst der Tafel Ennigerloh e.V., Hoetmarer Straße 32, 

48324 Sendenhorst: 
 
Що: продукти для всіх 
 
Коли: що Чт., 15:00 – 16:30 
 
Де: Hoetmarer Straße 32, 48324 Sendenhorst  
 
Використання Tafel не обов'язкове, а добровільне. 
 

 

  

 
 Велосипедні майстерні Зенденхорст та Альберсло 

 
Волонтери веломайстерень безкоштовно надають біженцям подаровані та доглянуті 
велосипеди. У разі потреби помічники ремонтують велосипеди, подаровані 
мешканцями Зенденхорста та Альберсло, або допомагають біженцям у подальшому 
необхідному ремонті їхніх велосипедів, або надають іншу допомогу. 
Fahrradwerkstatt Sendenhorst, Westtor 33, 48324 Sendenhorst 
 
Час роботи:  
Сб: 11:00-13:00  
Ср: 15:00-17:00  
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Fahrradwerkstatt Albersloh, Bahnhofstr. 2 (Rote Schule), 4834 Sendenhorst  
 
Час роботи:  
Пт: 16:00-19:00  
Якщо ви хочете щось пожертвувати: добре збережені велосипеди та велосипедні 
аксесуари із задоволенням приймаються. Бажана подальша допомога у 
веломайстернях. 
 
Meet & Melt 
 
Що четверга 17:00-19:00 в соціальному центрі Альберсло (Увага: змінено години 
роботи) 
 
Відкрита зустріч Meet & Melt пропонує всім зацікавленим сторонам можливість 
познайомитися один з одним та обмінятися ідеями. Ми також подбали про фізичне 
самопочуття. 
 

 

  

   

Муніципальний інтеграційний центр округу Варендорф: проект «Зліт». 
 
Що: програма «Get Started» — це мовний курс, який є частиною вашого навчання або 
роботи. На додаток до загальних мовних навичок, на заняттях у професійно-технічній 
школі вивчають спеціальну технічну мову та вимоги до мови. 
 
Хто: Учні або працівники віком від 18 до 27 років зі статусом дозволу на проживання 
«Duldung» або «Gestattung». 
 
Як: Індивідуальні заняття або заняття в малих групах 
 

Мовні курси для працевлаштованих біженців 
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Коли: час і місце гнучкі, залежно від потреб учасників. Уроки можуть проходити в 
місцях розташування постачальників курсів в Алені чи Варендорфі або в професійно-
технічній школіабо пройти в компанії. Вчителі мов також можуть приходити до місць 
проживання біженців увечері та у вихідні дні. Будь-які транспортні витрати можуть 
бути відшкодовані. 
 
Реєстрація та питання 
Dariusz Barczuk 
dariusz.barczuk@sbh-west.de  
Teл.: 0 2382 88 999 23 
 
Важливо! Проект «Get Started» триватиме лише до кінця червня 2023 року! 
 
Infos: https://kommunales-integrationszentrum.kreis-
warendorf.de/startseite/projekte/durchstarten/standard-titel-2.html 
 
   

Ось кілька порад щодо спільної діяльності:  
 
У Зенденгорсті та Альберсло є велика кількість громадських ігрових майданчиків і 
футбольних полів. 
 
Інфо: https://www.sendenhorst.de/freizeit-tourismus/freizeit/spielplaetze.html 
 

 
 

Пропозиція для всієй родини – Ігри та спорт 

mailto:dariusz.barczuk@sbh-west.de
https://kommunales-integrationszentrum.kreis-warendorf.de/startseite/projekte/durchstarten/standard-titel-2.html
https://kommunales-integrationszentrum.kreis-warendorf.de/startseite/projekte/durchstarten/standard-titel-2.html
https://www.sendenhorst.de/freizeit-tourismus/freizeit/spielplaetze.html
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 Сімейні види спорту, які пропонує відділ гімнастики SG Sendenhorst 

 
Що: Спорт для всієї родини 
 
Хто: взяти участь може кожен 
 
Коли: наступна дата: 05.03.2023, 10:00-12:00  
 
Де: Westtorhalle Sendenhorst, Westtor 31a, 48324 Sendenhorst 
 
Вартість: 1 Euro/персони 
 
Наступна дата: Вс, 05.03.2023, 10:00-12:00, Westtorhalle in Sendenhorst, Weststr. 
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Консультації та консультаційні послуги 

Sendenhorst: Haus 
Siekmann 

Ім’я Час роботи 

Вівторок 
 

Пан Обєйдат 10:00 - 12:00 

Середа 
 

Пан Обєйдат 10:00 - 12:00 

Середа 
 

Пані Дарвіх 12:00 – 14:00 

Четвер 
 

Пані Дарвіх 10:00 – 12:45  

П'ятниця 
 

Пані Моос 09:00 - 12:30  

П'ятниця 
 

Пані Дарвіх 9:30 -12:30  

П'ятниця Пан Обєйдат тільки 
телефонна консультація 

10:00 - 12:00 

   
Відкриті години консультацій та консультаційні послуги – запис за домовленістю – 
будь ласка, зателефонуйте нам для особистого запису 
   
Теодор Лохельтер 
Deutsch-Ausländischer Freundeskreis 
Sendenhorst e.V. (DAF) 
Teл: 02526 1384 

Юлія Хайнш                                                                                
Caritasverband für Ahlen, Drensteinfurt 
und Sendenhorst e.V. Підтримка біженців 
Teл: 02382 893-137 

Ангеліна Файт 
Caritasverband für Ahlen, Drensteinfurt und 
Sendenhorst e.V., Міграційні поради для 
дорослих іммігрантів 
Teл.: 02382 893-14 

Сузанне Кумбир 
Caritasverband für Ahlen, Drensteinfurt 
und Sendenhorst e.V. Підтримка біженців 
Teл.: 02382 893-512 

   
Центр психосоціальної травми для біженців Innosozial Ahlen 
   
Центр пропонує безкоштовні консультації для біженців, які постраждали від травми 
війни чи втечі, посттравматичного стресового розладу чи інших психологічних та/або 
соматичних ускладнень.   
 

Інформація для біженців 
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За потреби можна домовитись про консультацію по четвергах із консультантом пані 
Діттман у Соціальному центрі Альберсло, Kirchplatz 14, 48324 Sendenhorst. 
Ще одна пропозиція – травматологічний тренінг для вчителів та педагогічного 
персоналу шкіл та вихователів дитячих садків.  
Звернутися до Центру психосоціальної травми можна за адресою: 

Innosozial Ahlen - Am Röteringshof 
Am Röteringshof 34-36 
59229 Ahlen 

Teл.: 02382 709982 oder 02382-709998 
Інфо: https://innosozial.de/fachdienst/psychosoziales-traumazentrum-fuer-fluechtlinge/ 
 
   

 

  

Ігрова зустріч  
 
Що: ігрова група для сімей біженців 

Де: Die Kita Kohkamp in Albersloh  

Коли:  що Пн. 15:00-17:00 

Адреса: Kita Kohkamp, Rohrlandweg 29, 48324 Sendenhorst-Albersloh 

Питання: тел: 02535-9595905 або на пошту kita.kohkamp@outlaw-ggmbh.de 

 
Дитячо-юнацький клуб 

 
   
Дитячий та молодіжний центр має відкрити двері для дітей молодшого шкільного 
віку та молоді: соціальні працівники доступні для обговорень та пропонують 
широкий спектр заходів у сферах ігор, творчості, музики та танців.   

Пропозиції для дітей та молоді 

https://innosozial.de/person/gehrcke-jacqueline/
https://innosozial.de/person/gehrcke-jacqueline/
https://innosozial.de/person/gehrcke-jacqueline/
tel:+492382709982
https://innosozial.de/fachdienst/psychosoziales-traumazentrum-fuer-fluechtlinge/
mailto:kita.kohkamp@outlaw-ggmbh.de
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Дитячий та молодіжний центр має відкрити двері у Sendenhorst „Hotspot“ та 
знаходиться Haus Siekmann, Weststr. 18, 48324 Sendenhorst.  
 
Дитячий та молодіжний центр має відкрити двері у Albersloh „Meet you“ переїхав, та 
знаходится Bahnhofstr. 6, 48324 Sendenhorst-Albersloh. 
Додаткова інформація про пропозиції дитячих та молодіжних клубів:  
https://www.sendenhorst.de/freizeit-tourismus/jugend/jugendtreffs.html 
   

Команда KOMM-AN округу Варендорф запрошує громадян та зацікавлених на 
інформаційний захід 3 березня 2023 року з Єнсом Дікманном на тему державного 
насильства та переслідування жінок в контексті Ірану. 
 
Переслідування за ознакою статі є визнаною причиною втечі в німецькому 
законодавстві про притулок протягом багатьох років і може призвести до надання 
статусу біженця. Однак у практиці процедури надання притулку, на жаль, все ще 
надто часто трапляється, що особи, які постраждали від переслідувань за ознакою 
статі, часто не ідентифікуються або не ідентифікуються вчасно, а замість цього вони 
стикаються з різними перешкодами, які ускладнюють або навіть перешкоджають їм 
ефективно забезпечити свої права. На тлі поточних подій в Ірані та масових актів 
переслідування з боку уряду, про які повідомляється, особливо проти жінок, цей 
навчальний курс розглядатиме питання про те, наскільки постраждали жінки з Ірану, 
які шукають захисту від поточних переслідувань у Німеччині, але також для іранських 
біженців, які відкрито виявляють солідарність у Німеччині з постраждалими в Ірані, 
захист відповідно до закону про притулок також необхідний через переслідування за 
ознакою статі. 
 
Наступні аспекти будуть представлені на цьому заході в практичній та зрозумілій 
формі. 
 
Частина 1: Переслідування за ознакою статі як підстава для захисту в німецькому 
законодавстві про притулок 
Частина 2: Особливі труднощі в консультуванні та підтримці жертв переслідувань за 
гендерною ознакою 
Частина 3: Сучасне переслідування жінок в Ірані як переслідування за ознакою статі 
Частина 4: Обмін окремими кейсами з практики та поглядами 
 
Спікер 
Йенс Дікманн є адвокатом у Бонні та працює адвокатом по всій країні у всій сфері 
права про надання притулку та імміграції, а також адвокатом у кримінальних справах 
з 1996 року. Серед іншого, він є членом Конференції юридичних консультантів 

Пропозиція для всіх зацікавлених 

https://www.sendenhorst.de/freizeit-tourismus/jugend/jugendtreffs.html
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незалежних організацій соціального забезпечення та УВКБ ООН з питань біженців, а 
також членом Робочої групи з міграційного права та Робочої групи з кримінального 
права Асоціації юристів Німеччини, член Консультативної ради Клініки права біженців 
Кельнського університету та головної організації клінік права біженців Німеччини. Він 
є членом комісії з питань притулку Федеральної ради Amnesty International, 
Німеччина. 
 
Час 
П’ятниця, 3 березня: 14:00 – 17:00 
Місце проведення 
Громадський центр Schuhfabrik e.V., Königstraße 7, 59227 Ahlen 
Пропозиція орієнтована на громадян-волонтерів і зацікавлених штатних працівників. 
 
Участь безкоштовна, кава та тістечка надаються. Обов’язкова попередня реєстрація за 
цим посиланням Online-Anmeldeformular до 22 лютого 2023 року включно. 
 
Ваша команда КОММ-АН з нетерпінням чекає на вас! 
 
 
   

 
1. Блошиний ринок дитячого та молодіжного одягу в Альберсло. 11.03 Albersloh 
bazaar знову запрошує на базар іграшок та одягу. 
 

 

  

2. Café International 
 

Ср, 15.03.2023, 17:00-19:00  
Місце: Haus Siekmann, Weststr. 18, 48324 Sendenhorst 
 

Події в Зенденгорсті, огляд березень 2023  

https://kommunales-integrationszentrum.kreis-warendorf.de/startseite/projekte/komm-an-nrw/anmeldungen-veranstaltungen-komm-an-nrw.html


 

  
 
 

11 
 

3. Stoppelhopser-Basar der Kindergruppe e.V. 

Продаж весняного та літнього одягу для дітей та молоді, а також іграшок та книг! Вхід 
з 9.30 до 13.00, для вагітних та осіб, які пересуваються на візку, з 9.00. 
 
18.03.2023 
Realschulaula 
Auf der Geist 7 
48324 Sendenhorst 

4. Блошиний ринок дитячого одягу та іграшок Drensteinfurt, 09:00-12:00 Uhr,                 
25 березня 2023, Dreingauhalle Sendenhorster Str. 17, 48317 Drensteinfurt 
 
 
 

 
 
 
 
Публікація вашої інформації та подій у бюлетені допомоги біженцям  
Якщо ви бажаєте поширити відповідну інформацію в мережі зацікавлених сторін 
міста Зенденгорст або «відкриті» заходи для штатних та/або почесних 
радників/керівників міста Зенденгорст, надішліть нам свої коментарі до 10 числа 
місяця. до Anne-Katrin Schulte schulte@sendenhorst.de 
 
Архів інформаційного бюлетеня: Ви можете знайти архів нашого інформаційного 
бюлетеня на нашій домашній сторінці за адресою www.sendenhorst.de 

 

 

mailto:schulte@sendenhorst.de

