Графік роботи
понеділок, середа, п'ятниця
з 13:00 по 18:00 годину

Що таке Шпіноза?
Шпіноза це великий будинок відкритий для всіх людей з
Ґлінде та його околиць. Тут можна провести час з сім'єю,
друзями та познайомитися з новими людьми. Шпіноза
пропонує кухню для спільного приготування та
споживання їжі, майстерню та ательє. Також є настільні
ігри, настільний футбол, настільний теніс та ігрові
приставки, які ви можете взяти у тимчасове
користування.
Окрім вільного графіку роботи Шпінози тут також
проводяться регулярні заходи, які організовує колектив
відкритої дитячо-юнацької роботи для дітей та молоді.
Також в Шпінозі проводяться зустрічі клубів та інших
гуртків.
Дати проведення заходів будуть опубліковані в цій
листівці.

Послуги Шпінози безкоштовні і не
потребують реєстрації.

Автобусна зупинка
ROTDORNWEG

Ротдорнвeґ

травeнь`22
Шпільмобiль в Шпінозі
Середа, 11 та 18 травня
З 14:00 по 18:00 год.
Міське ательє:
місце для малювання

П'ятниця, 29 квітня та 6 травня
З 14:00 по 18:00 год.
Для дітей з 6 до 12 років
Надувний замок в приміщенні
Шпінози
+
малювання

Заходи для сімей з Ґлінде
в Шпінозі
Реєстрація та інформація:
Міріам Тамасc
0170 / 375 86 18

Творча майстерня

Батьківсько-дитячі ігрові групи
діти (від 1до 6 років) і батьки
для дітей (близько 3-6 років)
понеділок, вівторок, четвер,
та батьків по четвергах
п'ятниця 10:00-12:00 год.
9:30 - 11:30 год.

Камала Джаббaрлі
0176 / 123 344 27 (розмовляє російською)

Ми розмовляємо німецькою, дарі, пунту, іранською, російською, азербайжанською

Більше в Шпінозі

Щоп'ятниці з 14:00 по 15:30 год.

Щоп'ятниці з 15:00 год.

Допомога з бланками та листами

Допомога
Вам щось терміново
потрібно? Одяг чи
предмети побуту?
Повісьте записку на нашу
дошку або зазирніть в наш
склад!

Щочетверга з 5 травня
з 19:30 по 21:30 год.
Square Dance
Glinder Kweerdänzer e. V.
Square Dance - американський народний танець,
який виник з європейських народних танців
іммігрантів

Місто Ґлінде, Шпіноза, колектив відритої дитячо-юнацької роботи
Шлегенвеґ 1а, 21509 Ґлінде-тел. 040 710 02 655

