» Integracja to
zaproszenie do
bycia razem. «
Lena Dellenbach, Christiane Kröger, Anneke Torborg

Miasto Lohne
Vogtstraße 26
49393 Lohne
04442 886-0
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku 8:30 do 12:30
od poniedziałku do czwartku: 14:30 do 16:00
www.lohne.de
Zdjęcia: M. Runnebom, C. Tombrägel
Papier wykonany w 100% z makulatury, certyfikat FSC,
wyróżniony Błękitnym Aniołem i Ecolabel Eco UE

Abyś mógł
szybko poczuć
się jak w domu.

Poznaj oferty integracyjne
miasta Lohne!
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Dział Integracji
w Urzędzie Rodziny i Spraw Socjalnych miasta Lohne

Oto nasze oferty dla Ciebie!
Godziny pracy w Urzędzie Rodziny
i Spraw Socjalnych:
Oferujemy możliwość konsultacji w różnych
językach od wtorku do czwartku. Przy wsparciu
naszych przewodników integracyjnych pomagamy
odpowiedzieć na ogólne pytania i rozwiązać
problemy z pismami i wnioskami.

Jesteś nowy w Lohne i nie mówisz zbyt dobrze po niemiecku? Szukasz
kursu językowego, chciałbyś wiedzieć, czy Twoje wykształcenie zawodowe jest uznawane w Niemczech lub potrzebujesz pomocy przy załatwianiu spraw w szkole lub
przedszkolu?
W takim razie pracownicy działu integracji są osobami
pierwszego kontaktu:
• Informujemy.
• Umawiamy kontakty z różnymi stowarzyszeniami, organizacjami,
władzami czy poradniami.
• Organizujemy tłumaczy.
• Pomagamy we wnioskach o różnego rodzaju świadczenia, jak np. pomoc
społeczna, zasiłki na dzieci czy zasiłki rodzinne.
Dział jest również punktem kontaktowym dla mieszkańców miasta Lohne, którzy mają
pytania dotyczące integracji i interfejsem między różnymi organizacjami i stowarzyszeniami.
Pracownicy dbają o koordynację wolontariatu m.in. w ramach pilotażu sponsoringowego i integracyjnego domu.
Celem jest zapewnienie migrantom dostępu do kultury, sportu itp.

Mama uczy się niemieckiego: Matki
mogą uczyć się niemieckiego w zabawny sposób
w cotygodniowym spotkaniu językowym.
Chodzi na przykład o codzienne sprawy
podczas zakupów, wizyty u lekarza i tematy związane z opieką nad dziećmi.

Jesteśmy tutaj dla Ciebie
Lena Dellenbach
(Kierownik działu)
Telefon: 04442 886-5201
e-mail: lena.dellenbach@lohne.de
Anneke Torborg
Telefon: 04442 886-5202
e-mail: anneke.torborg@lohne.de
Christiane Kröger
Telefon: 04442 886-5008
e-mail: christiane.kroeger@lohne.de
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Kawiarnia bez granic: Tutaj co
drugą środę spotykają się młodzi i starzy, ludzie
z tłem migracyjnym i bez niego podczas wieczorów gier, wykładów, wycieczek i nie tylko.
Kolorowe śniadanie dla kobiet: Raz w miesiącu
kobiety spotykają się w kameralnym gronie przy
śniadaniu i wymieniają się pomysłami na określony temat.
Spotkanie przy szyciu: W każdy czwartek mamy
spotkanie krawieckie dla kobiet. Mile widziane są
zarówno osoby początkujące, jak i zaawansowane

Międzynarodowa
grupa zabaw: Dzieci
od 4 do 12 lat bawią
się ze sobą i
majsterkują zawsze w
piątki.
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Spotkanie kulturowe: Dwa razy w tygodniu ludzie
ze wszystkich narodów mogą przy kawie lub herbacie dowiedzieć się więcej o niemieckiej kulturze
i różnych ofertach w Lohne.
Kursy rowerowe: W zależności od potrzeb organizujemy dla migrantów niezależnie od wieku i
płci kursy jazdy na rowerze.
Ponieważ mobilność również sprzyja integracji.
Kursy pływania: W bezpiecznym środowisku
kobiety uczą się w teorii i praktyce, jak ważne jest
pływanie dla nich i ich dzieci. Kurs odbywa się w
zależności od potrzeb w okresie Świąt Wielkanocnych.

Dokładne godziny, miejsca i
więcej informacji odnośnie ofert
znajdziesz tutaj:

Lohne jest
kolorowym miastem.
W Lohne mieszka około 30 000 osób. Wiele rodzin mieszka w mieście od pokoleń,
inne wprowadziły się biegiem czasu z różnych krajów.
Miasto Lohne to miejsce, w którym spotyka się ponad 80 narodów. Jedną z
największych grup napływowych mieszkańców są osoby z Turcji. Wielu z nich
przybyło już w latach 60. i 70. jako gastarbeiterzy i zostało. Także ludzie z Syrii,
Afganistanu, Polski, Bułgarii, Grecji, Holandii, Włoch, Węgier, Chin czy Kirgistanu
znaleźli w Lohne swój nowy dom. Wszystkich witamy bardzo serdecznie i cieszymy się, gdy stają się częścią naszego społeczeństwa!

