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     Шановні біженці, дорогі приймаючі родини, шановні учасники міграційної роботи міста Зенденхорст, дорогі волонтери допомоги біженцям у Зенденхорсті та Альберсло,  За допомогою цього бюлетеня ми хотіли б надати вам корисну інформацію для вашої прихильності до всіх аспектів інтеграції та сприяти обміну між собою. Цей інформаційний бюлетень буде публікуватися через регулярні проміжки часу та надаватиме вам актуальну інформацію про нові пропозиції та розвиток допомоги біженцям тут, на місці та в околицях. Будь ласка, передавайте цей бюлетень іншим.  З повагою Ваша команда робочої групи Україна-Допомога міста Зенденхорст      Години ветеринарної консультації в Алені Співпраця між AniCura Ahlen і Forum against Poverty e.V. – Ahlen У співпраці з клінікою для тварин AniCura Ahlen форум пропонує своїм клієнтам консультаційну годину для безкоштовного огляду та лікування домашніх тварин. Ветеринарна консультація проводиться раз на місяць. Лікуються лише домашні тварини, але лише одна тварина на потребуючу громаду. Час консультації з 13:00 до 14:00.  Дати 2023 Вт, 16 лютого 2023 Чт, 16 березня 2023 Чт, 13 квітня 2023 Чт, 11 травня 2023 Чт, 15 червня 2023   
                     Новини Україна - Допомога Січень 2023                                     Загальне 
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 Важливо: якщо ви хочете скористатися годиною безкоштовної консультації з тваринами, вам потрібно спочатку зареєструватися на Forum Against Poverty e.V. Forum gegen Armut e.V. Часи роботи: Пн 10:00-12:00 Вт:  10:00-12:00 Ср: 10:00-12:00 Чт: закрито Пт: закрито Адреса: Rosenstraße 2, 59227 Ahlen Тел.: 02382 804022       Асоціація німецько-іноземних друзів  (DAF)  DAF має кілька пропозицій для біженців.  1. Мовні курси:   Що: На мовних курсах ви вивчатимете німецьку мову  Хто: Вчителі мови-волонтери 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.   
                                      Допомога та підтримка 
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 Тепер у новому році знову є вільні місця на мовних курсах.  Якщо ви зацікавлені: поради та реєстрація на мовні курси в Café International: середа, 18 січня 2023 р., 17:00, Haus Siekmann, Weststr. 18 48324 Sendenhorst.  Контактна особа: Теодор Лохельтер.   2. DAF-Depot „Bring it-take it“, Hoetmarer Straße 32, 48324 Sendenhorst 3. Що: у DAF-Depot є вживаний одяг, меблі та побутові речі в хорошому стані за невеликі гроші 4. Хто: помічники з німецько-іноземного кола друзів  5. Де: Hoetmarer Str. 32, 48324 Sendenhorst.  6. Коли: Пт. 15:00-17:00  7. 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.       
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  8. 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  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.   9. Meet & Melt Що четверга 17:00-19:00 в соціальному центрі Альберсло Відкрита зустріч Meet & Melt пропонує всім зацікавленим сторонам можливість познайомитися один з одним та обмінятися ідеями. Ми також подбали про фізичне самопочуття.    
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       Ось кілька порад щодо спільної діяльності:  У Зенденгорсті та Альберсло є велика кількість громадських ігрових майданчиків і футбольних полів. Інфо за:  https://www.sendenhorst.de/freizeit-tourismus/freizeit/spielplaetze.html  Спортивні клуби Sportgemeinschaft Sendenhorst 1910 e.V. та DJK Grün-Weiß Albersloh 1954 e. V. пропонують багато спортивних споруд. Інформацію про це можна знайти на відповідних сайтах. Sportgemeinschaft Sendenhorst 1910 e. V.: https://sg-sendenhorst.de/ DJK Grün-Weiß Albersloh 1954 e.V.: https://www.gw-albersloh.de/  Критий плавальний басейн у місті Зенденхорст пропонує знижки на вхід для людей, які отримують пільги громадянства або пільги відповідно до Закону про пільги біженців. Люди, які отримують соціальну допомогу або базове забезпечення в старості та з обмеженою здатністю заробляти, також можуть скористатися зниженою вхідною платою  Діти, молодь, інши* Разовий квіток 2,00 € 
 Діти, молодь, інши* 10 відвідувань 14,00 € 
 Діти, молодь, інши* 50 відвідувань 60,00 € 

                                  Пропозиція для всієй родини – Ігри та спорт 
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 У канікулярний період також діють спеціальні ціни для дітей та молоді. Час відвідування для сімей: щодня вдень протягом тижня. Безперервний час для сімейного відвідування на вихідних. Критий басейн Sendenhorst Westtor 31 48324 Sendenhorst Tel. 02526/2025 Info Hallenbad: https://www.sendenhorst.de/freizeit-tourismus/freizeit/hallenbad.html  Сімейні види спорту, які пропонує відділ гімнастики SG Sendenhorst   Що: Спорт для всієї родини  Хто: взяти участь може кожен  Коли: наступна дата: 05.02.202, 10:00-12:00   Де: Westtorhalle Sendenhorst, Westtor 31a, 48324 Sendenhorst  Вартість: 1 Euro/персони   Наступна дата: Сб, 05.02. 2023, 10:00-12:00, Westtorhalle in Sendenhorst, Weststr.   
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                Консультації та консультаційні послуги   
 Відкриті консультаційні години та консультаційні послуги у Haus Siekmann  Контактні співробітникі                                                                                              Вт: 10-15:30                                                                                                       Франціска Крігер Тел.: 0175 94 10847                                                                                                                                                  Вт: 10-12 Uhr                                                                                                       Абдель-Махид Обєйдат  Teл.: 0172 2524006        
 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         

                                                   Інформація для біженців 
Юлія Хайнш                                                                               Caritasverband für Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst e.V. Підтримка біженців Teл: 02382 893-137 Пт: 10:00-12:00  (Звертайтесь за тел) Абдель-Махид Обєйдат Teл.: 0172 2524006 
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   Ангеліна Файт Caritasverband für Ahlen, Drensteinfurt und  Sendenhorst e.V.  Міграційні поради для дорослих іммігрантів Teл.: 02382 893-14   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.   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/          
Сузанне Кумбир Caritasverband für Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst e.V. Підтримка біженців Teл.: 02382 893-512  
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   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.   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   
                 Пропозиції для дітей та молоді 
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 Café International               Ср, 18.01.2023, 17:00-19:00  Місце: Haus Siekmann, Weststr. 18, 48324 Sendenhorst                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  

Події в Зенденгорсті 


