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Wir sind für Sie da.

офіс

- Koordination Stadtlotsenarbeit -

Büro

Ми тут для васЩо роблять
мiськi волонтери Фельбетера?

Die Stadtlotsinnen und Stadtlotsen
unterstützen seit vielen Jahren Menschen,
die aus ihrer Heimat fliehen mussten. Sie
sind ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen
und Bürger in Velbert, Heiligenhaus und
Wülfrath. Mit Wissen und Erfahrungen stehen
sie den neu zugewanderten Menschen zur
Seite.  

Bолонтери міста вже багато років
підтримують людей, яким довелося
покинути батьківщину. Вони є відданими
громадянами-добровольцями у Фельберті,
Хайлігенхаусі та Вюльфраті. Своїми
знаннями та досвідом вони підтримують
новоприбулих людей.

Unterstützen Sie die Tätigkeit
der Stadtlotsen.

Jetzt spenden Пожертвуйте
зараз

Spendenkonto
IBAN: DE74370205000000424242
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft
Verwendungszweck: Stadtlotsen

bergische-diakonie.de/stadtlotsen

Підтримуйте діяльність міських волонтерiв.

Unterstützung im neuen Land
Heiligenhauser Stadtlotsen

Mail: sara.fischer@bergische-diakonie.de 

Sara Fischer
Oststr. 38
42551 Velbert
Tel.: 02051 2595278
Mobil: 0160 959 17 521

Was machen die
Heiligenhauser Stadtlotsen? Stadtlotsen

Heiligenhaus



Будьте разом з іншими людьми, які втекли
від війни та покинули свої домівки. З
волонтерами ви можете внести свій
життєвий досвід і в той же час дізнатися
щось про інші культури.
Якщо вам також подобається бути з
іншими людьми і ви хочете познайомитися
з новими людьми, то ви потрапили в
потрібне місце.

Sie suchen Unterstützung?Sie möchten Stadtlotse
werden?

Wir treffen uns.

Ми тут зустрічаємося

Jeden 2. Dienstag im Monat, 10:30 Uhr.
Sprachunterricht findet nach Absprache statt.

Кожен другий вівторок місяця, о 10:30
проводяться мовні курси за попереднім
записом.

Чи хотіли б ви стати міським
волонтером?

Ви шукаєте підтримки?

Gemeinsam mit anderen für Menschen für
Menschen nach Flucht und Vertreibung da
sein. Bei den Stadtlotsen können Sie Ihre
Lebenserfahrung einbringen und zugleich
etwas über andere Kulturen lernen. 
Wenn Sie dabei dann noch gerne mit
anderen Menschen zusammen sind und neue
Menschen kennenlernen wollen, dann sind
Sie bei uns richtig.

Ankommen und willkommen
sein – die Stadtlotsen helfen  
bei vielen Fragen des
Alltags. 

Приходьте і ласкаво просимо – волонтери
допоможуть з багатьма повсякденними
питаннями.

Stadtlotsen
helfen bei

Міські
волонтери
помагають

bergische-diakonie.de/stadtlotsen

Spracherwerb
оволодіння мовою

Behördengängen
адміністративні процедури

Wohnungssuche
Пошук квартири

Freizeit & Nachbarschaft
Дозвілля та околиці

Harzstr. 9
42579 Heiligenhaus

Adresse адреса


