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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  

 

 

 

 

Страхування відповідальності або страхування відповідальності власників собак для українських 

собак 

Якщо ви взяли українську сім’ю як приймаючу сім’ю з однією або кількома собаками, зверніться до 

свого страховальника, щоб забезпечити страхування відповідальності/страхування відповідальності 

власника собаки. Деякі страхові компанії пропонують включення українських собак в діючу приватну 

відповідальність або страхування власників собак безкоштовно. З іншого боку, людина, яка втекла, 

може мати власне страхове покриття для собаки, яку вони беруть із собою. Були також ініціативи 

страховиків цивільної відповідальності, які здійснюють власне безкоштовне страхування 

відповідальності власників собак на період приватного проживання. 

 

 

 

 

Захист від кору: у зв’язку з прийомом біженців, постійно виникають питання щодо здоров’я. Вони 

також стосуються захисту від вакцинації проти кору та її перевірки. 

 Особи, які перебувають у закладах для колективного розміщення біженців і які 

народилися після 31 грудня 1970 року, не пізніше ніж через 8 тижнів після прийому 

 Діти перед надходженням у дитячі та дошкільні заклади 

 Школярі, у яких обов'язкове навчання в школі не скасовується через відсутність 

щеплень! 

 

 

 

Новини Україна - Допомога Квітень 2022 

Здоров'я 

Загальне 



                                                                

2 
 

 

 

 

Як підтвердження захисту від кору можна подати такі документи 

• Картка щеплень або медична довідка про достатній вакцинаційний захист від кору 

(зроблено 2 щеплення проти кору). 

або 

• Медична довідка про те, що вакцинація заборонена через медичні протипоказання 

Якщо людина вже була вакцинована проти кору в Україні, це визнається першим щепленням, тому в 

Німеччині необхідно лише одне щеплення. 

 

 

 

 

Робота: Ви можете знайти інформацію з усіх питань, що стосуються роботи, поради щодо кар'єри, 

визнання та кваліфікації за посиланням https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ahlen-

muenster/informationenfuergefluechtetemenschen 

Ви можете запросити безкоштовну особисту консультацію за Ahlen-

Muenster.Anliegen@arbeitsagentur.de. За потреби за допомогою додаткової гарячої лінії перекладача. 

Бюро зайнятості просить вас зареєструватися заздалегідь і заповнити реєстраційну форму, яку ви 

можете завантажити німецькою або українською мовою. 

Крім того, є варіанти телефонних консультацій українською та російською мовами.  

 

Тел.: 0911 178-7915  

Пн-Чт: 08:00 – 16:00  

Пт: 08:00 – 13:00 

Події:  

1. Міжнародний жіночий сніданок  

Пт, 13.05.2022, 9.00 – 11.00 

Місце: Haus Siekmann, Weststr. 18, 48324 Sendenhorst 

Контактна особа:  

Мартіна Бекер, Stadt Sendenhorst, Tel. 02526-303-112 або baecker@sendenhorst.de 

Доротея Хеггер-Лохельтер, Німецько-іноземне коло друзів, Teл. 02526-1384 або  

Інформація для біженців 
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lohoelters@t-online.de 

2. Café International – Німецько-іноземне коло друзів 

Ср, 25.05.2022, 17.00 – 19.00 

Місце: Haus Siekmann, Weststr. 18, 48324 Sendenhorst 

            

 

 

Навчальні пропозиції 

1. Das Муніципальний центр інтеграції щиро запрошує на нові заходи у травні та червні. Пропозиція 
спрямована на волонтерство громадян. Участь безкоштовна, напої та харчування надаються залежно 
від заходу. 
Більше інформації про окремі дати та зміст можна знайти на веб-сайті www.komm-an.kreis-
warendorf.de . 
  
Міжкультурна компетентність – подальше навчання для посилення добровільної підтримки у 

пошуку роботи 6 та 7 травня 2022 р. 

Учасники розуміють, як культура може вплинути на підтримку у пошуку кар’єри, набути впевненості у 
спілкуванні з тими, кого підтримують, визнають типові помилки в мисленні в міжкультурному 
спонсорстві та знаходять простір для роздумів, обміну та розвитку творчих рішень. 
Запит на короткострокову реєстрацію. Там залишилось лише кілька місць. 
 
Пт, 6. травня: 15:30-19 потім спільна вечеря  
и Сб, 7. травня: 9:30 Uhr-16:30  
в „Ort und Ställe“ Beckumer Straße 281, 59229 Ahlen 
   
Приєднуйтесь, не вагаючись, 28 травня 2022 року 

Перед волонтерами стоїть величезна проблема — мати справу зі стресовими сітуаціями та 
травмованими людьми, а також завдання не забувати про себе та власні потреби. На семінарі 
учасники розглядають обидві теми. 
Просимо попередньо зареєструватися до 20 травня 2022 року. 
 
Сб, 28. Mai: 9:30 – 15 Uhr 
в „Ort und Ställe“ Beckumer Straße 281, 59229 Ahlen 
  
О друзі, не ці тони! - Політичний Герман Гессе 1 червня 2022 року 

Герман Гессе — один із найвідоміших і найчитаніших німецькомовних письменників у всьому світі, 
чиї тексти надзвичайно сучасні. Цей вечір представляє його літературну творчість із багатою добіркою 
політичних текстів. Для цього не потрібні попередні знання. Під час перерви можна почати розмову 
про стимулюючі думки. 
Просимо попередню реєстрацію до 20 травня 2022 р., оскільки кількість місць обмежена. 
  
Ср, 01. червня: 18:30 до 21.00 

в „Ort und Ställe“ Beckumer Straße 281, 59229 Ahlen 
  

                      Пропозиції для волонтерів 
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Для реєстрації, а також для ваших запитань ми до ваших послуг:  
 
Валерія Кройтер:       Teл.: 02581 – 53 45 04; E-Mail: valerie.kraeuter@kreis-warendorf.de  
Таня Белов:             Teл.: 02581 – 53 45 09; E-Mail: tanja.belov@kreis-warendorf.de 

2. Німецький фонд волонтерства та відданості 

Додаткову інформацію та пропозиції щодо навчання можна знайти на веб-сайті Німецького фонду 

прихильності та волонтерства. За посиланням https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-

ehrenamt.de/dseeerklaert/engagiert-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine/ є безкоштовна допомога людям, 

які беруть участь в асоціаціях та ініціативах в українській четвірці -частина серії онлайн-семінарів. 5 

травня 2022 року з 17:00 до 18:15 відбудеться чудовий семінар «Допомога людям – стійкість у часи 

кризи». Попередні семінари доступні на YouTube 
 

 

 

Kita Kohkamp  

Дитячий центр Kita Kohkamp в Альберсло спонсором якого є Outlaw gGmbH пропонує ігрову групу для 

біженців по понеділках 15:0-17:00 Spieltreff пропонує ігри, обмін ідеями та пошук підтримки для своїх 

маленьких і дорослих відвідувачів. 

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

Питання: Teл: 02535-9595905 або Е-Mail kita.kohkamp@outlaw-ggmbh.de 

Die MuKo e.V. – Музично-художня школа 

У рамках своєї програми «Свідомість.Культура» MuKo e.V. у 2022 році молоді люди віком від 10 до 16 

років отримають можливість взяти участь у різноманітних мистецьких майстер-класах (ударні, танці, 

кулінарія, написання пісень, музика) на тему «відкритий світу». Проект орієнтований на молодь з 

Альберсло, Зенденхорста та всього регіону Варендорф. Молоді люди різних культур і релігій 

зустрічаються на рівних і разом відчувають радість мистецтва та культури. Щоб привернути увагу 

багатьох молодих людей, цей проект організовано та реалізовано у співпраці із загальноосвітньою 

школою Монтессорі та соціальним центром в Альберсло. Семінар проходять у Загальноосвітній школі 

Монтессорі в Зенденхорсті, і сплачується лише невеликий реєстраційний внесок у розмірі 5,00 євро.  

Anmeldungen und Fragen zu diesem Projekt 
Kinder- und Jugendkunstschule 
KreAktiv in der Muko e.V. Tel.: 02526-3782 

 

 

 

Посилання на дві події на найближчі вихідні, де люди із Зенденхорста та Альберсло можуть 

безтурботно провести разом час:   

1. Танець травня в Зенденхорсті: у суботу, 30 квітня 2022 року, з 18:30, танець травня відбудеться 

під майським стовпом Rathausplatz Sendenhorst, Kirchstr.1, 48324 Sendenhorst. Вхід у великий 

Пропозиції для дітей та молоді 

Події 
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шатер безкоштовний. Під музику ді-джея Бернда Вегмана можна енергійно розважитись. Їжа 

від Eventgastronomie Йорга Лілієнбекера подбає про ваше фізичне самопочуття. 

 

2. Фестиваль дружби Бекум: Сб, 01.05.2022 проводится 11:00-19:00 Фестиваль дружби як 

благодійний захід на користь України в Бекумі, Elker 16, Beckum. Під гаслом «Всі бажаючі» 

асоціація Be-Ukraine e.V. пропонує цілоденну програму для всієї родини. 

 

 

 

Публікація вашої інформації та подій у бюлетені Допомога України 

Якщо ви бажаєте поширити відповідну інформацію в мережі зацікавлених сторін міста Зенденхорст 

або «відкритих» заходів для штатних та/або почесних радників/керівників міста Зенденхорст, 

надішліть нам свою інформацію до 10 числа місяця до Анн-Катрін Шульте schulte@sendenhorst.de 

 

Архів інформаційних бюлетенів 

Незабаром ви знайдете архів нашого бюлетеня на нашій домашній сторінці за адресою 

www.sendenhorst.de 

 

 

 

 

 

 

 

 


