
 Програма на тиждень 27.06. – 01.07.2022                                         Українська | Ukrainisch 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 
 
  

 WELCOME-Treff 
 Geiststraße 58 
 06108 Halle (Saale) 
 +49 176 22 00 71 77  

 kontakt@welcometreff.de 

 www.welcometreff.de 

 

 
 

 
 

 
 
 

             welcometreff.de 

 

  

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 проекту від соціальної установи по протидії домашньому насильству  
Працівниця організації по протидії насильству в сім'ї та переслідуванню розповість про їх роботу та послуги 

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 
 

Вивчаємо німецьку мову 
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.   

 Вівторок (13:00 – 15:00) 
  

13:00 - 15:00 
13:00 – 14:00 
 
 
14:00 - 15:00 
 
 
17:00 - 19:00 

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. 
Відкриття виставки «Жіночі світи» у WohnUnion 
П'ять місяців поспіль група жінок зустрічалася, обговорювала теми, які їх хвилюють, і разом відвідувала 
фотокурс. З цих фотокарток зараз і виникла виставка! Запрошуємо усіх бажаючих на урочисте відкриття в 
приміщеннях  WohnUnion (Georg-Cantor-Str. 7)  

 Середа  
  

WELCOME-Treff зачинений. Проводиться зустріч співробітників 
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 Четвер (10:00 - 15:30) 
  

10:00 - 11:00 
 
10:30 
 
 
11:30 - 14:00 
 
 
11:00 - 13:00 
 
14:15 – 15:15 
 
 
15:00 
 
 
15:00 - 18:00 

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. 
Шиття-Ремонт-Творчість 
Тут ви можете відремонтувати або перекроїти одяг. Є швейні машини, пряжа та інше корисне приладдя. 
Будемо раді допомогти! 
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. 
Знову: Гуляємо та вивчаємо німецьку 
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою. Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Зустрічаємося біля WELCOME-Treff. 
Виставка «Жіночі світи» 
Ви зможете відвідати фотовиставку кожен четвер з 15 до 18 години, місце проведення – приміщення  
WohnUnion (Georg-Cantor-Str.7) 

 П‘ятниця (10:00 - 14:00) 
  

10:00 - 12:00 
12:00 - 13:00 

Допомога з документами у WELCOME-Treff 
Нове: Літні ігри 
Сонце світить, нарешті знову тепло - літо вже тут! Ми хочемо використати цю прекрасну погоду, щоб 
провести час разом на свіжому повітрі. Ми будемо балансувати на Slackline або грати у настільний теніс, 
приходьте! :) 
Ми зустрічаємося у  WELCOME-Treff та разом ідемо або до Würfelwiese або до тенісних столів у 
ботанічному саду.  
 

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

