ласкаво просимо
ClickIn – це молодіжна та соціальна організація муніципалітету Ґратвайн-Штрассенґель.
Ми пропонуємо широкий спектр занять та порад щодо соціальних питань усіх видів!
ВСІ ПОСЛУГИ БЕЗКОШТОВНІ.

“GENERATIONENHAUS”

СІМЕЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЛЮДЕЙ БУДЬ-ЯКОГО ВІКУ З БЕЗЛІЧЧЮ РІЗНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ
Протягом робочих годин: протягом робочих годин всі бажаючі можуть використовувати приміщення
безкоштовно і без будь-яких зобов‘язань щодо їхнього використання. Соціальні працівники завжди на місці і
готові допомогти з будь-якими питаннями та проблемами.
Вівторок – Четвер: 9:00 – 17:00

Дитячі групи: кожного першого вівторка місяця у нас збираються безкоштовні дитячі групи,
де ви можете поспілкуватися з іншими батьками на будь-які теми пов’язанні з дітьми та
завести нові знайомства. 9:00 – 11:00
Консультації батькам: для вагітних жінок та батьків дітей віком від 0 до 2 років в Будинку поколінь
(Generationenhaus) проводяться безкоштовні консультації щодо різних питань та проблем, де лікар та
акушерка будуть присутні, щоб відповісти на ваші запитання.
Кожен третій вівторок місяця: 14:30 – 17:30
HAUPTPLATZ 5, 8112 GRATWEIN-STRASSENGEL
+43 676 866 32 456
ХАУПТПЛАЦ 5, 8112 ҐРАТВАЙН-ШТРАССЕНҐЕЛЬ
+43 676 866 32 456

“YOUTH CENTRE”

ЦЕНТР ДОЗВІЛЛЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Протягом робочих годин: діти та молодь можуть використовувати обладнання (наприклад, більярд, ігри,
ігрові консолі тощо) безкоштовно та без попередньої реєстрації чи зобов’язань щодо їхнього використання.
Спеціалісти по роботі з молоддю завжди на місці та готові відповісти на ваші питання та допомогти з
проблемами.
Понеділок – Вівторок: 13:30 – 16:00
Середа – П’ятниця: 13:30 – 18:00
«Навчальне Кафе»: в Навчальному Кафе діти та молодь можуть виконувати домашню роботу, готуватися до
тестів чи отримати підтримку у вивчені німецької мови безкоштовно та без реєстрації. Тут завжди є вчитель/
репетитор.
Понеділок – Четвер: 14:00 – 15:30
SCHULGASSE 10, 8112 GRATWEIN-STRASSENGEL
+43 664 25 21 444
ШУЛЬҐАССЕ 10, 8112 ҐРАТВАЙН-ШТРАССЕНҐЕЛЬ
+43 664 25 21 444

“PARKZONE”

ЦЕНТР ДОЗВІЛЛЯ ТА СПОРТУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ БУДЬ-ЯКОГО ВІКУ
Протягом робочих годин: діти та дорослі можуть використовувати обладнання безкоштовно та без
реєстрації чи зобов’язань щодо їх використання. Тут можна орендувати різноманітні ігри та
спортивне обладнання (як от фрізбі, м’ячі чи самокати) безкоштовно. Спеціалісти по роботі з
молоддю завжди на місці і готові допомогти з питаннями та проблемами.
Четвер – Субота: 15:00 – 19:00
Спортивні заняття: в перші дві п’ятниці кожного місяця (з квітня по жовтень) ми пропонуємо
тренінги та заняття спортом в Parkzone. Заняття є безкоштовними. Їх можуть відвідувати діти,
підлітки та дорослі.
HAUPTPLATZ 1, 8111 GRATWEIN-STASSENGEL
+43 664 25 21 444
ХАУПТПЛАЦ 1, 8111 ҐРАТВАЙН-ШТРАССЕНҐЕЛЬ
(В ЦЕНТРІ ПАРКУ ШТРАССЕНҐЕЛЬ)
+43 664 25 21 444

Крім того, ми маємо багато пропозицій та занять. Якщо вам потрібно більше інформації
чи у вас є питання, не соромтеся зайти до нас чи зателефонувати!
+43 676 866 32 456 | team@clickin.cc | www.clickin.cc
Щодо консультацій та підтримки відносно питань міграції, ви також можете
звернутися до нашої партнерської асоціації ZEBRA: office@zebra.or.at

