
МИ ТУТ ДЛЯ ВАС!
Заходьте, тут ви знайдете 
багато всього цікавого!

Ласкаво просимо 
у західному 
Штуттгарті!

Gedruckt mit freundlicher 
Unterstützung von:  

Abi-West: Пн. - Пт. із 13:30 до 18:00 ,
Спорт - Ігри – Розваги для дітей від 6 до 13 
років

www.abiwest.de

EKiZ: Вт. та Ср. із 14:00 до 17:00,
Ігрова кімната для дітей до 6 років

www.eltern-kind-zentrum.de

 

 
Ми пропонуємо з вівторка, 15 березня 2022 року 

з 9 до 12 години 
за адресою Forststraße 70/72 в Штуттгарті (частина Вест) 

місце для навчання, гри та креативності для дітей. 
Вести заняття буде вчитель та друзі волонтери. 

 
Батьки дітей також ласкаво запрошуються - іх вислухають та вгостять чаєм та кавою. 

 
Зупинки метро: 

Schloss-/Johannesstraße U2, U29, U34 
Hölderlinplatz oder Rosenberg-/Seidenstraße U4. 

 
Контакт для запитань: 

freundeskreisfluechtlingestuttgartwest@gmail.com 
пан Райнер Ідлер: 015738795831 

 
Для забезпечення безпеки дітей та волонтерів притримуйтесь, будь ласка, діючих правил щодо 

ковід-19. Можливе тестування на місці (безкоштовно). Будь ласка, носіть маску правильно, 
закриваючи ніс та рот. 

____________________ 
 

Ми предлагаем со вторника, 15 марта 2022 года 
с 9 до 12 часов 

по адресу Forststraße 70/72 в Штуттгарте (район Вест) 
место для обучения, игры и креативности для детей. 

Вести занятия будет учитель и друзья волонтеры. 
 

Добро пожаловать также и родители детей - их выслушают и угостят чаем и кофе. 
 

Остановки метро: 

Schloss-/Johannesstraße U2, U29, U34 
Hölderlinplatz oder Rosenberg-/Seidenstraße U4. 

 
Контакт для вопросов: 

freundeskreisfluechtlingestuttgartwest@gmail.com 
господин Райнер Ідлер: 015738795831 

 
Для обеспечения безопасности детей и волонтеров придерживайтесь, пожалуйста, 

действующих правил касательно ковид-19. Возможно тестирование на месте (бесплатно). 
Пожалуйста, носите маску правильно, закрывая нос и рот. 

Коло друзів біденців у західному Штуттгарті:
Пн. - Пт. із 09:00 до 12:00
Навчання, ігри та креативні заняття

www.freundeskreis-fluechtlinge-stuttgart-west.de

Olly-West: Пн. та Чт. із 14:00 до 16:00,
Ігрова кімната для дітей до 6 років
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www.caleidoskop-stuttgart.de/2022/03/25/olly-west

відкритий педагогічний 
майданчик із пригодами


