» Integrarea este o
invitație de a fi
împreună. «
Lena Dellenbach, Christiane Kröger, Anneke Torborg

Ca să te simți în
cel mai scurt timp
ca acasă.

Orașul Lohne
Vogtstraße 26
49393 Lohne
04442 886-0
Program de lucru:
De luni până vineri:
De luni până joi:

de la 08:30 până la 12:30
de la 14:30 până la 16:00

www.lohne.de
fotografii: M. Runnebom, C. Tombrägel
Hârtie fabricată din 100% hârtie veche, certificată FSC,
distinsă cu premiul Blue Angel și eticheta ecologică UE

Descoperiți ofertele de integrare
ale orașului Lohne!

NARE
ÎNTÂMPTIO
AJU RRE
INTEGRA

Acestea sunt ofertele noastre pentru
dumneavoastră!

Departamentul integrare
în cadrul Serviciului pentru familie și afaceri sociale din orașul Lohne

Programări la serviciul pentru probleme de familie
și sociale.
Oferim ore de asistență în diferite limbi de marți
până joi. Cu sprijinul ghizilor noștri de integrare, vă
ajutăm dacă aveți întrebări generale și întâmpinați
probleme cu scrisorile de intenție și aplicații.

Ați sosit recent în Lohne și nu vorbiți limba germană foarte bine? Căutați un
curs de limbă germană, doriți să știți dacă pregătirea dumneavoastră profesională
este recunoscută în Germania sau aveți nevoie de ajutor pentru programări la școală
sau grădiniță?
Angajații departamentul integrare sunt partenerii
potriviți pe care trebuie să îi contactați:
• Noi vă informăm.
• Vă oferim contacte cu diverse asociații, organizații,
autorități sau birouri de consultanță.
• Vă intermediem interpreți.
• Vă ajutăm să depuneți cereri pentru diverse servicii, de ex. ajutor social,
indemnizații pentru copii și părinți.
Departamentul este, de asemenea, un loc cu care trebuie să intre în contact salariații
care au întrebări despre integrare, precum și interfața dintre diferitele organizații și
asociații.
Angajații se ocupă de coordonarea activității de voluntariat, printre altele, în cadrul
proiectului pilot de coaching pentru integrare.
Scopul este de a oferi migranților acces la cultură, sport etc.

Mamele învață limba germană: Mamele pot învață
limba germană simplu și ușor,
în cadrul unei întâlniri săptămânale.
Abordăm situațiile de zi cu zi,
la cumpărături, vizita la medic și teme de îngrijire
a copiilor.

Suntem aici pentru
dumneavoastră
Lena Dellenbach
(șef de departament)
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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Café fără frontiere: Aici se întâlnesc în fiecare
a doua zi de miercuri, persoane de orice vârstă,
oameni cu
și fără istoric de migrație, pentru a organiza seri de
jocuri, prezentări, excursii, etc.

Grup internațional de
joacă: Copii între 4 și 12
ani se joacă și
bricolează împreună în
fiecare vineri.
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Întâlnire culturală: De două ori pe săptămână,
oamenii de toate naționalitățile pot afla mai multe
despre cultura germană și despre diferitele oferte
disponibile în Lohne, la o cafea sau un ceai.
Cursuri de mers pe bicicletă: În funcție de necesități,
organizăm pentru migranți de orice vârstă
și de orice sex, cursuri de mers pe bicicletă.
Pentru că și mobilitatea susține integrarea.
Cursuri de înot: Într-un mediu protejat, femeile
învață în teorie și practică cât de important este
înotul pentru ele și copiii lor. Cursul are loc în timpul vacanței de Paște, în funcție de necesități.

Mic dejun colorat pentru femei: O dată pe lună,
femeile se întâlnesc într-un grup neconvențional
pentru a lua micul dejun și a face schimb de idei cu
privire la un anumit subiect.
Șezătoare de cusut: În fiecare zi de joi oferim o întâlnire de tip șezătoare pentru femei. Începătoarele
sunt la fel de bine venite ca avansatele.
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Programul, locațiile și
alte informații despre oferte
găsiți aici:

Lohne este un oraș
plin de culoare.
Aproximativ 30.000 de persoane locuiesc în Lohne. Multe familii sunt în oraș de
câteva generații, altele s-au mutat de-a lungul timpului - și venind din
diferite țări.
Peste 80 de naționalități pot fi întâlnite în Lohne. Unul dintre cele mai mari
grupuri de imigranți sunt turcii. Mulți dintre ei au venit încă din anii 1960 și 1970
ca lucrători invitați - și au rămas. Dar în Lohne și-au găsit un nou cămin și oameni din Siria, Afganistan, Polonia, Bulgaria, Grecia, Olanda, Italia, Ungaria, China și
Kârgâzstan. Vă salutăm și așteptăm cu nerăbdare să faceți parte din comunitatea
noastră!

