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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 – 14:30) 
  

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:  Екскурсія по місту  
Ми гуляємо по центру міста і відкриваємо цікаві місця, де жінки Галле можуть бути активними. 

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

14:30 
 
15:00 
 
 
19:00 - 21:00 
 

Вивчаємо німецьку мову 
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою.   
Урочисте завершення проєкту та відкриття виставки "плакати проти расизму"  
Учні 8-го класу KGS Humboldt брали участь у різних проєктах. Ми святкуємо це з презентацією проектів. Одна 
з груп відкриває свою виставку плакатів проти расизму у  WELCOME-Treff. 
Ключова тема: Західна Африка. Причини біженства і те, що повинна робити Європа: презентація книги і 
обговорення 
Олаф Бернау представить свою щойно випущену книгу і обговорить її з Алассаном Дікко, правозахисником-
активістом і прес-секретарем мережі Afrique-Europe Interact з Бамако. Доповідачі обговорюватимуть з 
аудиторією передумови тривалих криз в Західній Африці, роль Європи, поточну міграційну політику і 
можливі виходи з ситуації, що склалася. Таким чином, цей захід дає більш глибоке розуміння популярного, 
але часто незрозумілого терміна „причини біженства“ на конкретному прикладі регіону Західної Африки. 
Зустріч проводиться двома мовами: французькою та німецькою. Крім особистої присутності, також 
можлива онлайн-участь. Будь ласка, зареєструйтеся для онлайн-участі: niels.kropp@friedenskreis-halle.de 

 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 - 14:30) 
  

 
11:00 - 16:00 

Увага: ми закриваємося о 14.30! 
Допомога з документами у WELCOME-Treff 

13:00 - 14:30 
 
13:00 - 14:30 
 
 

Допомога з робою за комп’ютером: заявки і резюме 
Допомагаємо  із заповненням документів на комп'ютері, друкуємо потрібні документи. 
Знову: Консультація щодо справедливого працевлаштування мігрантів 
Під час консультації ми допомагаємо з питаннями щодо трудового законодавства, наприклад: про 
заробітну плату, робочі години, звільнення, розірвання трудового договору і т.д. Консультація 
проводиться «BemA - консультація працівників мігрантів» і «Fair Integration» мережі IQ Саксонія-Ангальт. 
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 Четвер (10:00 - 15:30) 
  

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

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

Допомога з документами у WELCOME-Treff 
Додатково:  Допомога з робою за комп’ютером: заявки і резюме 
Допомагаємо  із заповненням документів на комп'ютері, друкуємо потрібні документи 
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. 


