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ПРО НАС

CVJM - це орган�зац�я, яка допомагає людям,
не важливо, в як�й ситуац�ї вони опинилися.
Ми хочемо стати м�сцем, як для Нюрнберга,

так � поза його межами, де кожен може
знайти мир та над�ю. 

CVJM (YMCA) є �нтернац�ональною
орган�зац�єю. Ми працюємо по всьому св�ту �

в�дкрит� для вс�х нац�й, культур та мов. 
CVJM п�клується та влаштовує заходи для
людей р�зного в�ку (особливо - для д�тей та

молод�).
 

CVJM= Християнська орган�зац�я для д�тей та
молод�

Багато хто серед нас говорить англ�йською.
На жаль, нам вдається не завжди знайти

україно- чи рос�йськомовного перекладача.
Але мова спорту та �гор �нтернац�ональна.

Ми пом�тили, що особливо д�ти швидко
знаходять сп�льну мову один �з одним, нав�ть

коли вони говорять р�зними мовами та
належать до р�зних культур. Так само швидко
знаходять мову доросл� з р�зних країн, коли

грають у футбол чи тен�с.

Інформація щодо
мовного перекладу



Футбол та сніданок
разом

Хокей
 Щочетверга: 18:00 - 20:00

Спорт*

Бадмінтон
Щочетверга: 20:00 - 22:00

Щосереди: 8:00 - 10:00

Кафе - мовний курс
Вчимо н�мецьку разом
Щосереди: 15:00 - 16:30

 

Інше*

Безкоштовний Wi-Fi
для українців

Сп�лкування з нос�ями н�мецької мови
Знайомство з �ншими учасниками курсу

Щосереди 16:30 - 18:00

Хочеш допогти?
Ти ум�єш добре куховарити, працював

ф�тнес-тренером, красиво малюєш або що, �
хочеш запропонувати власний курс/заняття,

щоб допомогти людям заспокоїтися �
в�двол�ктися в�д тяжких думок? Ми

допоможемо тоб� з орган�зац�єю твоєї групи!

Банди
Д�ти (0-11 рок�в)

Ігри, спорт, музика, 
креатив своїми руками

21.03. // 04.04. // 02.05. // 16.05. // 30.05.
16:00 - 17:15

Діти & Родини

Кафе "Контакт"

Концерт для дітей
28.04 о 16:30

Mike Müllerbauer

Lichtblick & Країна
пригод

Богослуж�ння для вс�х. 
Оп�сля - кава та пир�г.

П�д час служ�ння - догляд за д�тками та
�гри для них.

Нед�ля: 20.03.// 03.04.// 01.05.// 22.05.
10:30 - 11:30

 

Хочеш поговорити?
Потрібна душевна

підтримка?
За домовлен�стю з Кар�ною Тютюнник

+49 157 31153617
WhatsApp та моб�льний

Волейбол
 

Баскетбол

*За домовлен�стю ми можемо орган�зувати догляд
за д�тками п�д час занять спортом

Ми хочемо допомогти тим, у кого немає доступу
до �нтернету, щоб вони могли зв'язатися з

р�дними та близькими або трохи в�дпочити. Ви
можете с�сти за окремим столиком та
скористуватися безкоштовним Wi-Fi


