Offener Treffpunkt in der Villa Mittelhof
für aus der Ukraine geflüchtete Menschen
Місце для відкритих зустрічей на віллі Міттельхоф для українців
Открытое пространство для встреч в поместье Mittelhof для
граждан Украины
Sie suchen einen Ort, um ein
wenig Ruhe zu finden?
Sie wollen sich mit anderen
austauschen?

Ви шукаєте місце, де можна
знайти тишу та спокій?
Бажаєте обмінятися ідеями
з іншими?

Вы в поисках места, где Вы
найдете немного покоя?
Вы хотите поговорить с
другими людьми?

Sie brauchen Hilfe?

Вам потрібна допомога?

Вам нужна помощь?

Sie wollen Unterstützung
anbieten? Sie möchten helfen, wissen aber nicht wie?
Sie helfen schon und haben
Fragen?

Хочете запропонувати
свою підтримку? Хочете
допомогти, але не знаєте
як? Ви вже допомагаєте й у
вас виникли запитання?

Вы хотите предложить
помощь? Вы хотите помочь,
но пока не знаете как? Вы
уже помогаете, но у Вас
есть вопросы?

Dann kommen Sie zu uns ins
Café der Villa Mittelhof.

Тоді приходьте до нас в
кафе на віллі Міттельхоф

Тогда приходите к нам в
кафе в поместье Mittelhof.

Wo: Villa Mittelhof, Königstraße 42 - 43 in 14163
Berlin-Zehlendorf

Адреса: Вілла Mittelhof,
вулиця Königstraße 42 - 43 в
14163 Берлін-Целендорф

Где: Поместье Mittelhof,
улица Königstr., дом 42 - 43,
14163 Берлин-Целендорф

Wann: immer dienstags und
donnerstags von 15 - 17 Uhr

щовіторка та щочетверга з
15 до 17 години

Когда: каждый вторник и
четверг с 15.00 до 17.00

Was: offener Treffpunkt für
geflüchtete Menschen,
Ehrenamtliche, Sprachmittler:innen, Berater:innen,
Unterstützende.

Місце зустрічі для
українців, волонтерів,
мовних посередників,
консультантів.

Что: открытая площадка
для встреч для граждан
Украины, волонтеров,
переводчиков,
консультантов и просто
лиц, желающих оказать
поддержку.
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