» Интеграцията е
покана да бъдем
заедно. «
Лена Деленбах, Кристиане Крьогер, Анеке Торборг

Град Лоне
Vogtstrasse 26
49393 Лоне
04442 886-0
Работно време :
От понеделник до петък: от 8:30 до 12:30 часа
Понеделник до четвъртък:14:30 до 16:00
www.lohne.de
Снимки: M. Runnebom, C. Tombrägel
Хартия от 100% рециклирана хартия, сертифицирана по FSC,
наградена със Синия ангел и екомаркировка на ЕС

За да се
почувствате
бързо като у
дома си.
Открийте предложенията за интеграция
на град Лоне!
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Отдел Интеграция
в Службата за семейни и социални въпроси на град Лоне

Това са нашите предложения за Вас!
Работно време в Службата за семейни
и социални въпроси:
Ние предлагаме часове за консултация на
различни езици от вторник до четвъртък.
С подкрепата на нашите ръководства
за интеграция, ние помагаме при общи
въпроси и проблеми с писма и молби.

Отскоро сте се преместили в Лоне и не говорите добре немски? Търсите
езиков курс, бихте искали да знаете дали вашето професионално обучение се
признава в Германия или се нуждаете от помощ при срещи с училището или
детската градина?
Тогава служителите от Отдела Интеграция са Вашите първи
лица за контакт:
• Информираме Ви.
• Предоставяме контакти с различни асоциации, организации,
служби или консултативни центрове.
• Организираме преводачи.
• Помагаме с молби за различни обезщетения като социална помощ,
детски и родителски надбавки.
Отделът е и точка за контакт за жители на Лоне, които имат въпроси относно
интеграцията, както и свързващо звено между различните организации и
асоциации.
Служителите се грижат за координацията на доброволческия труд, наред с други
неща също и в рамките на пилотния проект за интеграция чрез ментори.
Целта е да се направи възможен достъпа до култура, спорт и др. за мигрантите.

Мама учи немски: Лесно и
като на игра майките могат да учат немски
в тази ежеседмична езикова среща.
Става въпрос за ежедневни теми, например
пазаруване, посещения при лекар и теми,
свързани с грижите за децата.

Ние сме насреща
Лена Деленбах
(Началник отдел)
Телефон: 04442 886-5201
Имейл: lena.dellenbach@lohne.de
Анеке Торборг
Телефон: 04442 886-5202
Имейл: anneke.torborg@lohne.de
Кристиане Крьогер
Телефон: 04442 886-5008
Имейл: christiane.kroeger@lohne.de
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Café Grenzenlos: Тук се срещат всяка
втора сряда млади и стари, хора със
или без мигрантско минало за вечери с
игри, лекции, екскурзии и др.
Цветна закуска за дами: Веднъж месечно
жените се срещат в задушевна група, за
да закусят заедно и да обменят идеи по
определена тема.
Шивашка среща: Всеки четвъртък
предлагаме шивашка среща за жени.
Добре дошли са както начинаещи, така и
напреднали.
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Културна среща: Два пъти седмично, на
кафе или чай, хора от всички нации могат
да научат повече за немската култура и
различните предложения в Лоне.
Курсове по колоездене: Според търсенето
организираме за мигранти от всяка
възраст и
пол курсове по колоездене.
Защото мобилността също насърчава
интеграцията.
Курсове по плуване: В защитена среда
жените научават на теория и практика
колко важно е плуването за тях и децата
им. Курсът се провежда по време на
великденската ваканция според търсенето.
Точни часове, места и
повече за предложенията
ще намерите тук:

Лоне е колоритен
град.
Около 30 000 души живеят в Лоне. Много семейства са в града от поколения,
други са се преместили с течение на времето - и то от много
различни страни.
Повече от 80 нации се срещат в Лоне. Една от най-големите групи имигранти
са от Турция. Много от тях са дошли още през 60 -те и 70 -те години като
гастарбайтери - и са останали. Но и хора от Сирия, Афганистан, Полша, България,
Гърция, Нидерландия, Италия, Унгария, Китай и Киргизстан също са намерили
нов дом в Лоне. Приветстваме Ви с добре дошли и с нетърпение очакваме да
станете част от нашето общество!

