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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 під час усіх заходів у WELCOME-Treff обов’язково вдягайте маску. 

 Понеділок (10:00 – 16:00) 
  

10:00 - 12:30 
 
 

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 

10:15 - 11:30 Жіноче кафе:  Вивчення німецької мови 
Разом вивчаємо німецьку з вправами та практикою 

10:30 - 16:00 Допомога з документами у WELCOME-Treff 

13:30 – 15:00 Консультація у Amnesty International 
Федеральне управління у справах міграції та біженства або BAMF направило вам лист або форму, яку 
необхідно заповнити? Під час своїх консультацій волонтери Amnesty International відповідають на питання 
про процедуру надання притулку. Для отримання більш детальної інформації можна записатися на прийом. 

14:30 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) 
  

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 - 18:00) 
  

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  Гуляємо та вивчаємо німецьку 
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Зустрічаємося біля WELCOME-Treff. 

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

16:00 Гуляємо та вивчаємо німецьку 
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Зустрічаємося біля WELCOME-Treff. 

16:00 – 17:30 Воркшоп: ремонтуємо велосипед (WELCOME-Treff Goes Green) 
У вас є зламаний велосипед? Вам потрібна допомога в ремонті чи не вистачає певного інструменту? Тоді 
вам до нас! Або можливо у вас є запасні деталі для велосипеду, які вам більше не потрібні? З радістю 
знайдемо їм застосування.  

18:00  Знову: Вечір настільних ігор 
Ми завжди зустрічаємося у WELCOME-Treff в третю середу місяця, щоб разом зіграти у безліч цікавих 
ігор. Ви також можете принести власні ігри (не надто складні або довгі). Крім того, це прекрасна 
можливість поговорити на різних мовах.Приєднуйтесь! 
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 Четвер(10:00 – 14:30) 
  

10:00 – 11:00 
 

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

10:30 Нове: Гуляємо та вивчаємо німецьку  
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.  Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Зустрічаємося біля WELCOME-Treff. 

11:00 - 13:00 Гра в шахи 
Разом думаємо та насолоджуємося грою. 

11:30 - 14:00 Шиття, ремонт одягу, рукоділля  
Тут ви зможете шити, в’язати та творити скільки завгодно. Ми маємо швейні машинки, голки, нитки та інше 
корисне приладдя.  

14:00 - 15:00 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. 

  

 П‘ятниця 
  

10:00 - 12:00 Допомога з документами у WELCOME-Treff 
12:30 - 17:00 День відкритих дверей у WELCOME-Treff  

До Дня сусідів ми запрошуємо Вас на різноманітні акції у WELCOME-Treff. Усі бажаючі можуть 
познайомитися з нашим офісом, взяти участь у спільних акціях для дорослих та малюків, та звичайно 
досхочу поспілкуватися один з одним. Ми з нетерпінням чекаємо (нових) гостей і людей, які хочуть стати 
частиною нашої команди. У програмі:  

 "Студенти-волонтери проти раку крові " з інформацією про донорство стовбурових клітин і 
лейкемію, 14-16 година; 

 Для дітей: вафлі, ігри та навіть створення дерева з паперу; 
 Обмін рослинами: гарна можливість обмінятися рослинами чи насінням, приносьте свої, якщо 

зацікавились! Вольфганг Альдаг (член Союзу Landtag та партії Зелені) прийде, щоб допомогти в 
акції та поговорити про дерева і міський клімат. 

З нетерпінням чекаємо на вас! 


