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Iнформацiя 
 

Пропозиції для українських сiмей 
„ Кафе Ласкаво просимо“ для сімей з дітьми до 10 років  | Карiтас 

Місце зустрічі для жінок з дітьми віком 0-10 років, де можливо поспілкуватися, отримати 
інформацію та зв’язатися з волонтерами з допомоги біженцям Офенбаха. На зустрiчах 
будуть присутні консультанти Карітас. Ігри та вироби з дітьми своїми руками. Мови: 
українська, російська, англійська, німецька. Необхідна медична маска.  

Місце:   Соціальний універмаг LUISE, Luisenstraße 34, 63065 Офенбах 
Час:   понеділок 13:30-15:30, четвер 13:30-15:30 
Контакти: Асоціація Карітас Офенбах, телефон 069 800640  

E-Mail nicole.horn@cv-offenbach.de  

Місце зустрічі сімей з дітьми до 10 років | Червоний Хрест 

Мовні, навчальнi та фізичні iгри для дітей, можливicть встановлення нових контактів, , 
актуальна інформація про життя та можливостi отримання підтримки в Офенбаci, 
консультації з питань інтеграції. Мови: українська, російськанімецька.Маска, FFP-2 
обов'язкова. Є 3 групи::  

 Міні-клуб (діти до 2 років) з 10.5: понеділок з 9.00 до 11.30, вівторок 13.00 - 14.30 

 Дитячий клуб (діти від 2 до 5 років) з 12.5.: четвер і п'ятниця 9:00 - 12:00 

 Клуб для дiтей початкової школи (діти до 10 років) з 14 травня: субота  14:00 -16:00  

Мiсце:  Центр організації „Червоний Хрест Німеччини“, Herrnstr. 57, 63065 
Офенбах, 2й поверх. 

Koнтaкти:  асоціація „Червоний Хрест Німеччини“, округа Офенбах,  
панi Клементі Tel. 0151 17125083, E-Mail natalia.clementi@drk-of.de,   
Панi Хашемi Tel. 0151 17125073, E-Mail fachria.haschemi@drk-of.de.  

Місце зустрічі сімей з дітьми до 3х років  | Євангельський 
сімейний центр 

Ігри для дітей разом з батьками, місце зустрічі для мам, де можна розслабитися, 
перевести дух, налагоджувати контакти, отримати пораду у консультанта з мiграцiйних 
питань. Мови: українська, англійська, німецька. Потрібна маска FFP2.  

Мiсце:  Євангельський сімейний освітнiй центр Сіон Arthur-Zitscher-Str. 11, 63065 
Офенбах 

Час:   з 11.5.: щосереди з 10 до 12 (вихiднi з 3.8.-24.8 
Koнтaкти:   Євангельська регіональна асоціація Франкфурта та Офенбаха, телефон 

069 881833, E-Mail: familienbildung@offenbach-evangelisch.de  

Місце зустрічі для сімей з дітьми 5-10 років |  IБ 

Яскрава програма для дітей, які ще не відвідують німецьку школу, рухливі та 
настільні ігри, заняття творчістю. Діти дошкільного віку, якi не ходять до дитячого 
садка, готуються до школи в ігровій формі. Батьки отримують підказки та 
інформацію про життя в Офенбаху, німецьку шкільну систему та про підтримку 
дітей у навчанні. Консультацii міграційного радника. Мови: російська (у плануванні 
українська), англійська, німецька. Необхідна медична маска. Розташування: 
Rowentastrasse. 9, 3-й поверх, 63071 Оффенбах Час: з 16.5. Понеділок  

Мiсце:  Група продовженого дня, Rowentastrasse, IB Südwest gGmbH, центр 
освіти Офенбаха, Rowentastr. 9, 3-й поверх, 63071 Offenbach  

Час:   з 16.5.: Понедiлок та та четвер з 9 до 11  
Koнтaкти:  IB Südwest gGmbH, телефон 069 800791-0 Е-Mail bz-offenbach@ib.de  .  

 
Усі пропозиції будуть фінансуватися з міського бюджету міста Офенбаха 
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