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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 
 
11:30 - 12:30 

Жіноче кафе:  Вивчення німецької мови 
Разом вивчаємо німецьку з вправами та практикою 
Жіноче кафе: Презентація: «День професійної орієнтації» 
У четвер, 16.06. з 10 до 15 години у  WELCOME-Treff проводиться день професійної орієнтації для жінок. 
Доповідач презентуватиме програму та розклад заходу. Запрошуємо Вас! 

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

13:30 – 15:00 Знову: 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 
 
17:00 

Нове: Вивчаємо німецьку мову 
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.   
WELCOME-Treff Goes Green: Прогулянка по району Neumarktviertel: розмовляємо про клімат 
Зміна клімату має наслідки, ми все частіше спостерігаємо екстремальні погодні умови: сильні зливи або 
надвисокі температури в місті. Щільна забудова з великою кількістю бетону і мала частка зелені ще більше 
підсилюють ці ефекти. Важливо планувати заходи з адаптації до змін клімату вже сьогодні, щоб вони давали 
результати протягом наступних років і десятиліть. Про це ми хочемо поговорити на прогулянці, 
організованій  Wohnunion e.V.  Ми зустрічаємося о 17 годині біля WELCOME-Treff 

 Вівторок (13:00 – 15:00) 
  

13:00 - 15:00 
13:00 – 14:00 
 
 
14:00 - 15:00 

Допомога з документами у WELCOME-Treff 
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. 
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. 

 Середа (11:00 - 16:30) 
  

11:00 - 16:00 Допомога з документами у WELCOME-Treff 

13:00 - 15:00 
 
15:00 - 16:00 

Допомога з робою за комп’ютером: заявки і резюме 
Допомагаємо  із заповненням документів на комп'ютері, друкуємо потрібні документи. 
Нове: Питання ти відповіді: Професійна орієнтація 
Ви шукаєте роботу, освіту або стажування але потребуєте професійної допомоги? Наш колега Тарек Алі 
консультує по відповідних темах. 

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! 
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10:00 -19:00     Веганський кулінарний день " Європа готує! Рецепти майбутнього "  
 На кухні WELCOME-Treff ми хочемо навчитися готувати веганські страви з інгредієнтів Саксонії-Ангальт і 
дізнатися, які рослини та де саме в Європі ростуть зі зміною клімату. Реєстрація: будь ласка зареєструйтеся 
онлайн до 16.06 на обід (10:00-13:00) або вечерю (16:00-19:00). Захід спільно з BUNDJugend Sachsen-Anhalt 
та іншими партнерами. I Реєстрація: https://jef-sachsen-anhalt.de/europa-kocht-zukunftsrezepte/ 

18:00 - 20:00 Знову: Вечір настільних ігор 
Ми завжди зустрічаємося у WELCOME-Treff у 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 різними мовами. Приєднуйтесь! 

 Четвер (10:00 - 15:30) 
  

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

ОНЛАЙН: Німецька для жінок 
Посилання на курс: https://us02web.zoom.us/j/89076509520 
Нове: Гуляємо та вивчаємо німецьку 
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою. Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Зустрічаємося біля WELCOME-Treff. 
Воркшоп: Професійні перспективи для жінок 
Ви хотіли б працювати та шукаєте інформацію? Наш гість на семінарі - WBS Training AG. Співробітники 
розкажуть про конкретні кваліфікаційні пропозиції за такими напрямками, як „підготовка до іспиту на 
диплом середньої школи“ і „робота з дітьми“, а також дадуть відповіді на ваші запитання. Обов'язковою 
умовою для участі є рівень німецької мови B1. 
Гра в шахи 
Разом думаємо та насолоджуємося грою. 
Знову: 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 - 14:00) 
  

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

 Субота 

https://us02web.zoom.us/j/89076509520

