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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 – 18:00) 
  

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: Консультація з приводу домашньго насильства для жінок-іммігранток 
Анонімна та безкоштовна консультація з приводу домашнього насильства та переслідування. Ми 
консультуємо Вас німецькою, англійською або будь-якою іншою мовою за допомогою перекладача.  

10:30 - 15:00 Допомога з документами у WELCOME-Treff 

15:00 - 18:00 
 
 

Вечірня консультація Інтеграція та суспільство: Права та обовʼязки на робочому місці 
Учасники дізнаються про основи трудового права (трудовий договір, розірвання договору, відпустка, 
лікарняний, робочі години, міні робота, тимчасова робота, і т.д.). Крім базових знань ми розкажемо, хто 
може допомогти у вирішенні проблем та як можна відстоювати свої права. Захід проводиться IQ Netzwerk 
Sachsen-Anhalt у рамках Міжкультурного тижня 2022 

 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 - 13:00 Допомога з документами у WELCOME-Treff 
13:00 - 15:00 
 
 
 
14:30 
 
15:00 - 16:00 
 
 
15:00 - 16:30 
 
 

Berufe-Speed-Dating: Професійна інтеграція біженців 
Представники компаній, палат та навчальних закладів представлять свої пропозиції та познайомляться з 
потенційними співробітниками, слухачами та учасниками проєкту. Будь ласка візьміть з собою резюме 
та/або інші необхідні документи для заявки. Захід у рамках Міжкультурного тижня 2022 
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! 
 

 Четвер (10:00 - 14:30) 
  

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

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! 
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У понеділок 3.10 вихідний тому WELCOME-Treff зачинений 

  
 П‘ятниця (10:00 - 14:00) 
  

10:00 - 12:00 
10:00 - 12:00 
12:30 

Допомога з документами у WELCOME-Treff 
Німецька для жінок: вправи та практика 
Нове: Ігри та прогулянки 
Ми зустрічаємось у  WELCOME-Treff щоб пограти в ігри або сходити на невелику прогулянку 

  

 Понеділок  


