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Meeting Point 

Der Meeting Point findet jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat in den Räumen der 
Jugendpflege gegenüber von Rossmann statt. Die nächsten Termine sind am 11. und 25. Mai, wir 
treffen uns ab dann bereits immer um 18 Uhr. Aufgrund der sehr guten Resonanz des ersten Treffens 
bitten wir wieder darum, dass weiterhin nur ukrainische Gäste kommen, da wir sonst Platzprobleme 
bekommen würden. 

Schulpflicht 

Für Kinder, die in Wennigsen gemeldet sind, besteht Schulpflicht – auch wenn die Eltern die Absicht 
haben, demnächst wieder auszureisen. 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. 

Meldebestätigung 

Nach Ihrer Registrierung im Rathaus erhalten sie dort eine Meldebestätigung, die Sie später für 
verschiedene Zwecke benötigen, u.a. um ein Konto zu eröffnen. Sollten Sie diese Bescheinigung noch 
nicht bekommen haben, können Sie sie im Rathaus anfordern. Sollten Sie wieder zurückreisen,  müssen 
Sie sich im Rathaus abmelden. 

Sprechzeiten im Rathaus 

Die Sprechzeiten im Rathaus für alle Angelegenheiten sind Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 10 Uhr 
und Dienstag von 14 Uhr bis 15 Uhr. 

Finanzielle Unterstützung 

Der nächste  Auszahlungstermin ist der 29.04.2022 in der Zeit von 9 - 12 Uhr im Rathaus. Sollten Sie 
mittlerweile ein Konto eröffnet haben, bringen Sie bitte ihre Sparkassenkarte mit. Sie erhalten dann 
ab der nächsten Auszahlung das Geld auf Ihr Konto überwiesen und müssen nicht mehr ins Rathaus 
gehen. Sie können diese Information aber auch schon vorher mitteilen 

WhatsApp Gruppe 

Mit dem QR Code am Ende des Textes können Sie sich an der WhatsApp-Gruppe „Miteinander Ukraine 
Infos“ beteiligen. Die Gruppe ist dafür gedacht, dass ihnen die Mitarbeiter der Verwaltung oder des 
Vereins „Miteinander…“  Nachrichten schicken können. Die Texte werden zuerst in deutscher Sprache 
geschrieben und dann kurz danach von Elena oder Ludmila übersetzt. 

Impfen 

Lassen Sie sich impfen. In der Max-Planck-Straße 12 (hinter Aldi) in Wennigsen können Sie sich 
donnerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr und an einigen Abendterminen ohne lange Wartezeiten 
mit einem erprobten Impfstoff immunisieren lassen. (Termine: s. Wennigser Homepage) 



Infos per Mail erhalten 

Wenn Sie diese  oder andere Informationen als PDF erhalten wollen, können Sie sich unter Angabe  
von Vorname und Nachname in unseren Mail-Verteiler aufnehmen lassen: Schreiben Sie an 
jue.welk@gmail.com: 

Das Krankenhaus „ Henriettenstift“ in Hannover lädt ein 

Am 11.5. findet von 15 Uhr bis 18.30 Uhr  in Hannover eine Veranstaltung  speziell für ukrainische 
Gäste der Region Hannover statt. Sie können dort Gespräche mit dem medizinischen Personal zu allen 
Fragen führen, die Sie bewegen - auch Untersuchungen sind möglich. Ein Schwerpunkt werden 
Informationen zur Behandlung psychischer Belastungen sein.  Es werden auch ein Unterhaltungs-
programm mit Musik und Tänzen aus der Ukraine sowie Angebote für Kinder und Jugendliche 
angeboten. 

Übersetzer  stehen zur Verfügung. Wenn Sie Fragen haben, können sie diese vorab per Mail ( auch in 
ukrainischer oder russischer Sprache) richten an: unternehmenskommunikation@diakovere.de 

Briefkastenbeschriftung 

Nachdem Sie sich im Rathaus angemeldet haben, schickt Ihnen die Ausländerbehörde eine vorläufige 
Aufenthaltserlaubnis für  ein Jahr, die Sie auch berechtigt zu arbeiten. Das kann  jedoch einige Wochen 
dauern. Damit dieses Papier zugeschickt werden kann, ist es erforderlich, dass der Briefkasten an Ihrem 
Wohnsitz mit Ihrem Namen beschriftet ist. 

Informationen des ukrainischen Vereins Niedersachsen 

Der ukrainische Verein Niedersachsen stellt auf seiner Homepage umfangreiche Informationen in 
ukrainischer Sprache zur Verfügung: https://uvnev.de/uk/info-for-refugees/ 

Kontoanmeldung 

Damit Sie Ihre Sozialleistungen an einem Bankautomaten abholen können, benötigen Sie ein Konto. 
Bei der Sparkasse Wennigsen können Sie kostenlos ein Konto eröffnen. Dazu müssen Sie einen Termin 
mit der Sparkasse vereinbaren (entweder in der Filiale in Wennigsen nachfragen oder per Telefon Nr.: 
0511 3000-8079) .  

Zu dem Termin bringen Sie bitte mit: 1. Ihren Reisepass oder die Ukrainische Identity Card, 2. die 
Meldebestätigung der Gemeinde Wennigsen (oder ein Aufenthaltsdokument der Ausländerbehörde), 
3. einen Dolmetscher, der/die sich selber auch mit einem Ausweise legitimieren kann. 4. Falls schon 
vorhanden: Ihre Steuernummer. 

Das Konto ist für Menschen aus der Ukraine im ersten Jahr kostenfrei.  

Sie können auch bei der Volksbank oder einer anderer Bank ein Konto eröffnen. Hier benötigen Sie für 
die Eröffnung des Kontos einen ukrainischen Pass und zahlen Kontoführungsgebühren.  

Kindergarten-Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt über die Homepage der Gemeinde Wennigsen. Unter dem Suchbegriff „kita“ 
finden die das Formular „kita online Anmeldung“. Das Formular sollten Sie mit zusammen mit 
jemandem ausfüllen, der Deutsch versteht, z.B. einer Übersetzerin. 

 

 



Arztbesuche: 

Unter www.jameda.de  kann man online suchen, wo eine (Fach-) Arztpraxis in der Nähe ist.  Wenn Sie 
für einen Besuch Übersetzungshilfe benötigen, kann diese über die Sozialarbeiter der gemeinde 
kostenlos gebucht werden. 

Lebensmittel kostenlos 
 
Die Organisation „Tafel“ gibt in Gehrden und Barsinghausen an bestimmten Tagen kostenlos 
Lebensmittel an Familien ab, die wenig Geld haben. Man muss sich jedoch zuerst einmal mit seinem 
Pass und der „Tafelbescheinigung“, die Sie im Rathaus mit der gelben Mappe erhalten haben, 
registrieren lassen: 
Gehrden: Kantplatz 6, Öffnungszeiten: Jeden Donnerstag 14:30 – 16:30 Uhr. Anmeldung: Jeden 
Donnerstag ab 13:30 Uhr. Barsinghausen: Langenäcker 46, 30890 Barsinghausen, Öffnungszeiten: 
Jeden Donnerstag, von 14 - 17 Uhr. Anmeldung: 1. Mittwoch im Monat 15 bis 16 Uhr. 
 
Corona-Impfungen 
 
Corona-Impfungen mit Sputnik oder Sinovac sind in Deutschland bzw. in der EU nicht zugelassen. 
Geimpfte mit diesen Impfungen gelten hier als nicht geimpft.  Für eine Impfung mit in Deutschland 
zugelassen Impfstoffen, Moderna, Biontech oder Novavax kann ohne Terminvergabe und kostenlos 
die Impfstation in Wennigsen aufgesucht werden:  
Max-Planck-Str. 12, donnerstags und freitags von 10 Uhr bis 16 Uhr und am 29.04.2022 17.30-21.00 
Uhr. Beratungsbögen liegen dort in ukrainischer Sprache vor. 
 
Führerschein/PKW 
 
Informationen über Anerkennung von Führerscheinen, Kfz-Versicherungen und PKW-Anmeldungen  
sind komplex und sollten bei einem Termin im Rathaus besprochen werden. 
 
Sprachkurse 
 
Die Nachmittagssprachkurse in Wennigsen, die in Kürze beginnen werden, sind  ausgebucht. Sie 
können sich aber für Vormittagskurse registrieren lassen, die ab August beginnen werden: BNW 
Wennigsen, Hauptstraße 45A, Tel. 05103 70442910, Öffnungszeiten: Montag  bis Freitag: 8:30 – 15:30 
Uhr. 
 
Link Whatsapp Gruppe 
 

 
 
 
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 № 2 для наших українських 
гостей у Веннігсені 

27.04.2022 

 

Місце зустрічі 

Місце зустрічі відбувається кожну другу та четверту середу місяця в кімнатах догляду за 
молоддю навпроти магазину Россман (Rossman). Наступні дати зустрічі –11-е та   25-е травня, 
відтоді зустрічі будуть розпочинатись завжди о 6-й годині вечора. Через дуже хорошу реакцію на 
першу зустріч, ми знову просимо, щоб приїжджали лише українські гості, інакше у нас будуть 
проблеми з розташуванням гостей в приміщенні. 

Обов'язкова освіта 

Навчання в школі є обов’язковим для дітей, які зареєстровані в Wennigsen. Ви можете записати 
своїх дітей у початкових школах у Бреденбеку (тел. 05103 569890) або Wennigsen (тел. 05103 
700490), а також у кооперативній загальноосвітній школі (тел. 05103 92880) у Wennigsen. 
Найкраще заздалегідь домовитися про зустріч у секретаріаті школи. 

Підтвердження реєстрації 

Після реєстрації в ратуші ви отримаєте там підтвердження про реєстрацію, яке згодом 
знадобиться для різних цілей, в тому числі для відкриття рахунку. Якщо ви ще не отримали цю 
довідку, ви можете запросити її в мерії. Якщо ви поїдете назад, ви повинні скасувати реєстрацію 
в ратуші. 

Графік роботи в мерії 

Графік роботи офісів у ратуші з усіх питань – з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 10:00 та у 
вівторок з 14:00-ї до 15:00 години. 

Фінансова підтримка 

Наступна дата платежу – 29 квітня 2022 року з 9:00-ї до 12:00-ї години у ратуші. Якщо ви тим 
часом відкрили рахунок, візьміть із собою картку Sparkasse. Тоді ви отримаєте гроші, 
перераховані на ваш рахунок з наступної виплати, і вам більше не доведеться йти до ратуші. 

Група WhatsApp 

За допомогою QR-коду в кінці тексту ви можете приєднатись до групи WhatsApp «Miteinander 
Ukraine Infos». Група створена для того, щоб співробітники адміністрації або об’єднання 
«Разом...» могли надсилати повідомлення учасникам групи. Тексти спочатку написані німецькою 
мовою, а потім невдовзі перекладені Оленою чи Людмилою. 

Права автоводія  

Інформація про визнання водійських прав, страхування автомобіля та реєстрацію автомобіля є 
складною і має бути обговорена на нараді в мерії. 

Вакцинування 

Зробіть щеплення. За адресою Max-Planck-Strasse 12 (позаду Aldi) у Веннігсені ви можете 
вакцинуватися перевіреною вакциною по четвергах і п’ятницях з 10:00-ї по 16:00-у годину, а 
також на деяких вечірніх прийомах без тривалого очікування. 



Можливість отримувати інформацію електронною поштою 

Якщо ви хочете отримати цю чи іншу інформацію у форматі PDF, ви можете додати своє ім’я та 
прізвище до нашого списку розсилки. В цьому випадку надішліть Ваше побажання за наступною 
адресою: jue.welk@gmail.com: 

Лікарня «Henriettenstift» у Ганновері запрошує вас до себе 

11.5.2022 з 15:00 до 18:30 години у Ганновері відбудеться захід спеціально для українських 
гостей з регіону Ганновер. Там ви можете поговорити з медичним персоналом з усіх питань, які 
вас хвилюють – також можливі огляди. Одним з акцентів буде інформація про лікування 
психологічного стресу. Також передбачена розважальна програма з музикою та танцями з 
України, а також пропозиції для дітей та молоді. 

Доступні перекладачі. Якщо у вас виникли запитання, ви можете заздалегідь надіслати їх 
електронною поштою (також українською чи російською) на адресу: 
unternehmenskommunikation@diakovere.de 

Надписи на поштовій скриньці 

Після того, як ви зареєструєтеся в ратуші, імміграційний офіс надішле вам тимчасову посвідку 
на проживання на один рік, яка також дає вам право працювати. Однак це може зайняти кілька 
тижнів. Для того, щоб цей папір був надісланий, необхідно, щоб на поштовій скриньці за місцем 
проживання було зазначено ваше ім’я. 

Інформація від української спілки Нижня Саксонія 

Українська асоціація Нижня Саксонія надає велику інформацію українською мовою на своєму 
сайті: https://uvnev.de/uk/info-for-refugees/ 

Реєстрація облікового запису 

Вам потрібен обліковий запис, щоб отримувати соціальні виплати в банкоматі. Ви можете 
відкрити рахунок у Sparkasse Wennigsen безкоштовно. Для цього необхідно записатися на 
прийом до Sparkasse (запитати у відділенні в Wennigsen або за телефоном: 0511 3000-8079). 

Будь ласка, візьміть із собою на зустріч:  

1. Ваш паспорт або посвідчення особи України 

2. підтвердження реєстрації від муніципалітету Wennigsen (або документ на проживання від 
імміграційних органів),  

3. перекладача, який також може ідентифікувати себе з ідентифікаційною карткою. 

4. Якщо вже є: ваш податковий номер. 

Для громадян України обліковий запис перший рік безкоштовний. 

Ви також можете відкрити рахунок у Volksbank або іншому банку. Тут потрібен український 
паспорт, щоб відкрити рахунок і сплатити комісію за ведення рахунку. 

Реєстрація в дитячий садок 

Реєстрація відбувається через домашню сторінку муніципалітету Wennigsen. Під пошуковим 
терміном «дитячий садок»(Kita) ви знайдете форму «онлайн-реєстрація дитячого садка» („kita 



online Anmeldung“). Ви повинні заповнити форму з кимось, хто розуміє німецьку мову, наприклад, 
з перекладачем. 

Відвідування лікаря: 

На сайті www.jameda.de ви можете знайти в Інтернеті лікарів-спеціалістів, які мають медичнi 
кабінети неподалік від Вашого місця перебування. Якщо для візиту Вам потрібна допомога з 
перекладом, її можна безкоштовно замовити через соціальних працівників громади. 

Безкоштовні продукти харчування. 

У певні дні організація «Тафель»/дає безкоштовні продукти сім'ям у Гердені та Барзінгхаузені, 
які мають мало грошей. Однак спочатку потрібно зареєструватися за паспортом та «Tafelzettel», 
який ви отримали в ратуші разом із жовтою папкою: 

Gehrden: Kantplatz 6, графік роботи: щочетверга 14:30 – 16:30. Реєстрація: щочетверга з 13:30.  

Barsinghausen: Langenäcker 46, 30890 Barsinghausen, час роботи: щочетверга з 14:00 до 17:00 
години. Реєстрація: 1-а середа місяця з 15:00 до 16:00 години. 

Щеплення від коронавірусу 

Щеплення від коронавірусу за допомогою Sputnik або Sinovac заборонені в Німеччині та ЄС. 
Щеплених цими щепленнями тут вважають невакцинованими. Для вакцинації вакцинами, 
затвердженими в Німеччині,такими як  Moderna, Biontech або Novavax, пункт вакцинації в 
Wennigsen можна відвідати безкоштовно та без запису: 

Макса Планка вул. 12, четвер та п’ятниця з 10.00 до 16.00 та 29 квітня 2022 р. з 17.30 до 21.00 
години. Консультаційні листи доступні українською мовою. 

Мовні курси 

Пообідні мовні курси у місті Wennigsen, які розпочнуться незабаром, повністю заброньовані. 
Однак ви можете зареєструватися на ранкові курси, які розпочнуться в серпні за адресою: BNW 
Wennigsen, Hauptstraße 45A, тел. 05103 70442910; графік роботи: понеділок – п’ятниця: 8:30 – 
15:30. 

WhatsApp 

 

 

Відмова від відповідальності: 

Цю інформацію ми отримуємо з різних джерел. Тому ми не завжди можемо перевірити, чи інформація є 
актуальною та правильною, і тому виключаємо відповідальність за дії, вжиті на основі нашої інформації. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


