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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 
 
10:00 - 11:30 
 

Жіноче кафе:  Вивчення німецької мови 
Разом вивчаємо німецьку з вправами та практикою 
Жіноче кафе: Майстер-клас роботи по дереву 
У майстерні жінки матимуть можливість проявити творчість у роботі з деревом 

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

13:30 - 15:00 
 
 
 
15:00 - 16:00 
 

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 
«Fair Integration» мережі IQ Саксонія-Ангальт. 
Волонтерські послуги для біженців з України 
Сервісний центр "Freiwilligendienste - Integriert in Sachsen-Anhalt" запрошує на інформаційні заходи щодо 
волонтерських служб російською та українською мовами. 

 Вівторок (13:00 – 15:00) 
  

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

Допомога з документами у 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 
 
14:30 
 
15:00 - 16:00 
 
 
15:00 - 16:30 
 
17:00 - 19:00 
 

Допомога з робою за комп’ютером: заявки і резюме 
Допомагаємо  із заповненням документів на комп'ютері, друкуємо потрібні документи. 
Знову: Гуляємо та вивчаємо німецьку 
Вивчаємо німецьку з вправами та практикою. Разом ідемо на прогулянку та розмовляємо німецькою. 
Питання ти відповіді: Професійна орієнтація 
Ви шукаєте роботу, освіту або стажування але потребуєте професійної допомоги? Наш колега Тарек Алі 
консультує по відповідних темах. 
Разом граємо в ігри 
Ми зустрічаємося біля чи всередині WELCOME-Treff та разом граємо у настільні ігри. Приходьте! 
Екологічний кулінарний захід зі стравами майбутнього (WELCOME-Treff Goes Green) 
Як ми можемо готувати екологічно і смачно водночас? Шеф-кухар і студент харчових наук Фалько з 
Zukunftsspeisen покаже нам, які інгредієнти та рецепти не шкідливі для навколишнього середовища. Після 
невеликої вступної частини ми будемо готувати та смакувати разом. Реєстрація до 12.09 за посиланням: 
anmeldung@welcometreff.de 
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 Четвер (10:00 - 15:30) 
  

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

Гра в шахи 
Разом думаємо та насолоджуємося грою. 
Шиття-Ремонт-Творчість 
Тут ви можете відремонтувати або перекроїти одяг. Є швейні машини, пряжа та інше корисне приладдя. 
Будемо раді допомогти! 
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  
  

 
 

WELCOME-Treff зачинений: проходить зустріч співробітників 


