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Правила по  

запобіганню  

коронавірусу  

Шановні гості, у зв’язку з коронавірусом усе ще діють обмеження. Вам не потрібно реєструватися чи 

записуватися заздалегідь. Проте на усіх заходах у WELCOME-Treff обов’язково вдягайте маску. 

 Понеділок (10:00 - 16:00 година) 
  

10:00 - 12:30 
 
 
 
10:15 - 11:30  
 
11:30 - 12:30 
 
 
 
10:30 - 16:00 
11:00 
 
 
13:30 – 15:00 
 
 
14:30 

Жіноче кафе від WELCOME-Treff (протягом зустрічі ми пропонуємо догляд за вашими дітьми) 
Ми зустрічаємося для навчання, творчості та обміну досвідом. Адреса: Weiberwirtschaft des Dornrosa 
e.V. (Karl-Liebknecht-Straße 34). Також охоче чекаємо на ваші власні ідеї чи пропозиції. 

Ми зустрічаємося о 10 годині біля WELCOME-Treff 
Жіноче кафе:  Вивчення німецької мови 
Разом вивчаємо німецьку з вправами та практикою 

Жіноче кафе: виставка «Місто дітей» 
«Місто дітей» знову потребує активної підтримки з 24.06 по 30.07.2022. Усі охочі, віком від 15 років і з 

бажанням працювати з дітьми та підлітками, запрошуються взяти участь у відкритті «Міста дітей» цього 

року під девізом «У майбутнє і назад». 
Допомога з документами у WELCOME-Treff 
Гуляємо та вивчаємо німецьку  
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 

Зустрічаємося біля WELCOME-Treff.  

Повторно: IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt: Консультація «Faire Integration» («Справедлива інтеграція») 
Проблеми на роботі? «Faire Integration» консультує та інформує з питань трудового законодавства 

(звільнення, оплата), а також з питань робочого контракту (перевірка і т. д.) і робочих стосунків. 

Нове: Гуляємо та вивчаємо німецьку: для сімей  
Разом вивчаємо німецьку. Запрошуємо дітей! Ми знайдемо місце, де діти зможуть грати, а ми 

практикувати німецьку. 
 

  

 Вівторок (13:00 – 15:00 година) 

  

13:00 - 14:00 
Нове: Спорт для жінок 
Ми разом ідемо у парк займатися йогою, спортивними вправами чи вчити прості танцювальні рухи. Так 

як Ви цього захочете!  Зустрічаємося біля WELCOME-Treff. 

13:00 - 15:00 Допомога з документами у WELCOME-Treff  

  

 Середа (11:00 – 16:30 година) 
  

11:00 - 12:00 Гуляємо та вивчаємо німецьку: для жінок  
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 

Зустрічаємося біля WELCOME-Treff. 
11:00 - 16:00 Допомога з документами у WELCOME-Treff  
13:00 - 15:00 Допомога з робою за комп’ютером: заявки і резюме 

Допомагаємо  із заповненням документів на комп'ютері, друкуємо потрібні документи.  

14:00 - 15:00 
 

Питання та відповіді у WELCOME-Treff   
У вас є питання про те, чим ми займаємося в WELCOME-Treff або ви самі хочете стати активним 

учасником? Тоді просто приходьте до нас. 
15:00 - 16:00 
 

Гуляємо та вивчаємо німецьку  
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 

Зустрічаємося біля WELCOME-Treff. 
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15:00 - 16:30 Разом граємо в ігри  
Ми зустрічаємося біля чи всередині WELCOME-Treff та разом граємо у настільні ігри. Приходьте! 

16:00 
 
 
16:00 

Гуляємо та вивчаємо німецьку  
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 

Зустрічаємося біля WELCOME-Treff. 

WT goes green: прогулянка до Grünen Eck 
Crumme Eck це місцева волонтерська ініціатива, яка рятує продукти від викидання. Крім того, вони 

відповідають за зелену зону в районі Paulusviertel. "Grüne Eck" - це проект міського садівництва, де

коллективно вирощуються фрукти та овочі. Ми разом відвідаємо сад і дізнаємося більше про проєкт і 

про те, як можна взяти участь. Початок о 16:00 перед WELCOME-Treff.  
  

 Четвер (10:00 – 14:30 година) 
  

10:00 – 11:00 
 

ОНЛАЙН: Німецька для жінок 
Посилання на курс:  https://us02web.zoom.us/j/89076509520 

10: 30 
 
 
11:00 – 13:00 

Гуляємо та вивчаємо німецьку  
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 

Зустрічаємося біля WELCOME-Treff. 

Гра в шахи 

Разом думаємо та насолоджуємося грою. 
11:30 – 14:00 
 
 
 

14:00 – 15:00 

Шиття, ремонт одягу, рукоділля  

Тут ви зможете шити, в’язати та творити скільки завгодно. Ми маємо швейні машинки, голки, нитки та 

інше корисне приладдя.  

Нове: Німецький з малюками 
У Вас є дитина, але Ви хочете вчити німецьку мову? Ми практикуємось та розмовляємо німецькою, 

поки діти можуть гратися один з одним. У гарну погоду ми можемо піти в парк. 
14:30  Гуляємо та вивчаємо німецьку  

Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 

Зустрічаємося біля WELCOME-Treff.  
  

 П’ятниця (10:00 – 14:00 година) 
  

10:00 - 12:00 Допомога з документами у WELCOME-Treff  

13:00 - 15:00 День волонтерства 2022: благодійна випічка кексів 

Війна в Україні приголомшує і нас в Галлє. Багато людей хочуть допомогти і пропонують підтримку. 

Разом з добровольцями ми хочемо підтримати два конкретних збора коштів для допомоги Україні в 

День волонтерства: союз Deutschland hilft («Німеччина допомагає») та проєкт  "Ukrainehilfe - Engagiert 

in Halle"  ("допомога Україні - волонтерство в Галле"). Тому ми разом випікаємо кекси у WELCOME-

Treff. Виручені від продажу кексів гроші підуть на підтримку цих двох проєктів. Більш детальну 

інформацію можна знайти тут: freiwilligentag-halle.de 

 

 Субота 

09:00 - 11:00 День волонтерства 2022: благодійна випічка кексів   

Ми ще раз спечемо кекси для збору коштів. Більш детальна інформація та більше можливостей для 

участі тут: freiwilligentag-halle.de 
  


