
Informationen für unsere  

ukrainischen Gäste 

in Wennigsen 

 

Meeting Point 

Der Meeting Point findet jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 19 Uhr bis 21 Uhr in den 
Räumen der Jugendpflege gegenüber von Rossmann statt.  Sie können sich dort mit anderen 
Ukrainern, die in Wennigsen leben, austauschen oder auch Fragen zum Leben in Deutschland oder 
Wennigsen stellen.  Den Meeting Point organisiert der Verein „Miteinander in Wennigsen“, dessen 
Mitglieder auch dort sein werden, auch Übersetzer werden anwesend sein. Da die Räumlichkeiten 
begrenzt sind, bitten wir darum, dass vorerst nur ukrainische Gäste kommen – gern auch mit Kindern. 

Arbeitserlaubnis 

Die aktuell geltende Regelung  besagt, dass Sie nach der Registrierung im Rathaus der Gemeinde 
Wennigsen  eine Meldebestätigung erhalten. Anschließend  bekommen Sie einige Zeit später von der 
Ausländerbehörde ein vorläufiges Ausweisdokument, eine sogenannte BÜMA oder 
Fiktionsbescheinigung. Erst wenn diese vorliegt, dürfen sie arbeiten. 

Finanzielle Unterstützung 

Sie erhalten monatlich eine finanzielle Unterstützung in Form eines Schecks. Der nächste Zahltag dafür 
ist der 29.04.2022 in der Zeit von 9 - 12 Uhr im Rathaus der Gemeinde Wennigsen (Deister). Den Scheck 
können Sie bei großen Sparkassen-Filialen (z.B. in den Nachbarorten Gehrden oder in Barsinghausen 
in der Fußgängerzone) unter Vorlage Ihres Passes einlösen. Leider ist dies in Wennigsen nicht möglich, 
da wir hier nur eine kleine Zweigstelle haben. Wenn Sie zwischenzeitlich ein Bankkonto eröffnet haben, 
dann teilen Sie bitte Ihre Kontodaten der Verwaltung (Rathaus Wennigsen) mit, damit die Leistungen 
in Zukunft auf Ihr Konto überwiesen werden. 

Sprachkurse 

Sie haben die Möglichkeit, beim Bildungswerk der Niedersächsischem Wirtschaft ( Nähe EDEKA) an 
einem sogenannten Alpha-Kurs teilzunehmen. Demnächst läuft ein Nachmittagskurs mit Restplätzen, 
ab August dann auch ein Kurs vormittags. Sie müssen sich dazu unter Vorlage Ihres Passes anmelden 
und einen kleinen Test machen: 

Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft, Hauptstraße 45 A, 30974 Wennigsen, Telefon 05103 
70442910. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit,  zweimal wöchentlich von jeweils 14 bis 15 Uhr an einem 
Onlinekurs des  Institutes IBB  speziell für ukrainische Gäste teilzunehmen. Dazu müssen Sie sich 
anmelden (die Mitarbeiter sprechen Englisch, Ukrainisch und Russisch): Telefon 0049 40 79724763, 
(Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr), Email ukraine@ibb.com. Homepage 
ww.ibb.com/ukr 

Weitere Sprachkurse sind bei der Volkshochschule in Planung. Wir informieren Sie, wenn die Termine 
feststehen. 



Schule 

Sie können Ihre Kinder in den Grundschulen Bredenbeck (Tel. 05103 569890)  oder Wennigsen (Tel. 
05103 700490) sowie in der Kooperativen Gesamtschule (Tel. 05103  92880) in Wennigsen anmelden. 
Am Besten vereinbaren sie vorher einen Termin mit den Schulsekretariaten. 

Fahrräder 
Unser Verein hat in Wennigsen eine Fahrradwerkstatt, in der gebrauchte Fahrräder für 5 bis 10 € 
gekauft werden können. Die Werkstatt ist donnerstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet:  Hirtenstraße/Ecke 
Mittelstraße. 

Corona Impfung 

In der Max-Planck-Straße 12 (hinter Aldi) können Sie sich donnerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr 
und an einigen Abendterminen Impfen lassen. Die erforderlichen Formulare liegen dort zum Ausfüllen 
in ukrainischer Übersetzung vor. Da sich die Termine ändern können, sollten Sie sich vorher auf der 
Homepage der Gemeinde informieren. https://www.wennigsen.de/portal/meldungen/corona-
schutzimpfungen-in-wennigsen 

Wohnen in Wennigsen 

Wenn Sie sich in Wennigsen registriert haben und eine Meldebestätigung bekommen haben, sind Sie 
an diesen Wohnsitz gebunden und dürfen nicht in einen anderen Ort umziehen. Sonderregelungen 
sind kompliziert, aber in begründeten Ausnahmefällen möglich. 

Kontoeröffnung 

Sie können bei der Sparkasse in Wennigsen ein Konto eröffnen. Dazu müssen Sie vorher einen Termin 
vereinbaren und Ihren Pass und die Meldebestätigung der Gemeinde Wennigsen mitbringen. 

Unterricht per Internet 

Auf der Seite https://lms.e-school.net.ua finden ukrainische Schülerinnen und Schüler Video-Tutorials, 
Tests und Materialien für verschiedene Fächer. Die Plattform wurde von der Vereinigung OSVITORIA 
im Auftrag des ukrainischen Bildungsministeriums erstellt. 

 

 
Wennigsen 13.4.2022 

Miteinander in Wennigsen e.V. 

 

 

Disclaimer: 

Wir bekommen diese Informationen aus verschiedenen Quellen. Wir können daher nicht in jedem Fall 
überprüfen, ob die Informationen aktuell und richtig sind und schließen daher eine Haftung für 
Aktionen aus, die aufgrund unserer Informationen vorgenommen werden.  

 



Інформація для нашої  

Українські гості 

у місті Веннігсен 

 

Miсце зустрічі 

Місце зустрічі відбувається кожну другу і четверту середу місяця з 19 -ї до 21-ї години в 
кімнатах догляду за молоддю, яка розташована навпроти Россмана (Rossmann). Ви 
можете обмінятися ідеями з іншими українцями, які живуть у Веннігсені, або задати 
питання про життя в Німеччині або Веннігсені.  Зустріч організує об'єднання «Miteinander 
in Wennigsen», члени якої також будуть там, а також будуть присутні перекладачі. 
Оскільки приміщення обмежені, просимо, щоб на даний момент приїжджають тільки 
українські гості – в тому числі і з дітьми. 

Дозвіл на роботу 

У чинному регламенті зазначено, що ви отримаєте підтвердження про реєстрацію після 
реєстрації в ратуші муніципалітету Веннігсен. Через деякий час з відділу реєстрації 
іноземців (міграційної служби) тимчасовий документ, що посвідчує особу, так званий 
BÜMA або свідоцтво під назвою Fiktionsnescheinigung,. Тільки при наявності цих 
документів Вам надається право на працевлаштування.  

Фінансова підтримка 

Ви отримуватимете щомісячну фінансову підтримку у вигляді чеків. Наступний строк для 
виплати - 29.04.2022 з 9-ї до 12-Ї години у міській раді муніципалітету Веннігсена 
(Дайстер). Ви можете обготівити чек  в філіях ощадного банку Sparkasse   (наприклад, у 
сусідніх місцях Gehrden або в Barsinghausen у пішохідній зоні), надавши Ваш паспорт. На 
жаль, це неможливо зробити в самому містечку Wennigsen, оскільки тут розміщена  
лише невелика філія. Якщо ви вже відкрили банківський рахунок, будь ласка, повідомте 
Ваші дані обліковому запису (Verwaltung) міської ради муніципалітету з тим, щоб у 
майбутньому грошові перекази проводились безпосередньо на ваш рахунок. 

Мовні курси 

Ви маєте можливість взяти участь у так званому альфа-курсу в освітньому закладі під наз-
вою Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (він розташований неподалік від 
Едеки). Незабаром розпочнеться курс, який проводитиметься після обіду, а з серпня 
розпочнеться  курс, який буде проводитись зранку. Ви повинні записатись на мовний 
курс, подавши паспорт та зробити невеликий мовний вступний тест: 

Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft , Hauptstraße 45 А, 30974 Wennigsen; 
телефон - 05103 70442910. 

Крім того, можна брати участь двічі на тиждень з 14 до 15 годину на онлайн-курсі 
Інституту IBB, особливо створений для українських гостей. Для цього ви повинні 
зареєструватися (співробітники говорять англійською, українською та російською 
мовами): Телефон 0049 40 79724763, (з понеділка по п'ятницю з 10 до 12 годин та 13 до 
15 годин), електронна пошта ukraine @ ibb.com. Головна сторінка www.ibb.com/ukr 



Подальші мовні курси Volkshochschule у плануванні. Ми повідомимо Вас, коли стануть 
відомими строки проведення цих нових курсів. 

Школа 

Ви можете зареєструвати свої дітей в початковій школі Bredenbeck (тел. 05103 569890) 
або Wennigsen (тел. 05103 700490), а також у загальноосвітній середній школі (тел. 05103 
92880). Найкраще домовитись про зустріч, подзвонивши  в секретаріат школи. 

Велосипеди 

Наш клуб має велосипедну майстерню, в якій можна придбати потримані велосипеди за 
суму від 5€ до 10 €. Майстерня відкрита по четвергах від 15-ї до 17-ї години вечора за 
адресою : Hirtenstraße / Corner Mittelstraße. 

Вакцина від Ковіду 

По вулиці Max Planck 12 (за Aldi) ви можете провакцинуватись по четвергах і п'ятницях з 
10:00-ї до 16:00 -ї години та інколи ввечорі. Необхідні формуляри доступні в українському 
перекладі. Оскільки зустрічі можуть змінюватися, ви повинні спочатку інформувати себе 
на домашній сторінці громади. https://www.wennigsen.de/portal/meldungen/corona-
services-in-wennigsen 

Житло в Wennigsen  

Якщо ви зареєструвалися в Wennigsen і отримали підтвердження реєстрації, Ви змушені 
тут залишатись і займатись пошуками житла саме в цьому  місці. Спеціальні 
домовленості можливі  лише в виняткових випадках. 

Обліковий запис 

Ви можете відкрити рахунок у Sparkasse в Wennigsen. Для цього ви повинні заздалегідь 
зробити запис і підготувати на зустріч свій паспорт та  посвідчення про приписку, яке 
підтверджує Ваше проживання в Веннігсені.  

Уроки через Інтернет 

На сторінці https://lms.e-school.net.ua, українські учні знайдуть відео-уроки, тести та 
матеріали різних предметів. Платформа була підготовлена Асоціацією OSVITORIA від 
імені міністерства освіти України. 

 

Wennigsen 13.4.2022 

Miteinander in  Wennigsen e.v. 

 

Відмова від відповідальності: 

Ми отримуємо цю інформацію з різних джерел. Тому ми не можемо гарантувати, що вся 
інформація є актуальною та правильною, і тому відмовляється нести відповідальність за 
дії, зроблені на основі нашої інформації. 


