
 

  

 

Ігровий гурток 

«Україна»  
… приїхати до Німеччини під 

захистом 

  
 

 

 

 

Догляд – Освіта – Поради – 

Супровід – Зустріч 
 

У тісній співпраці з містом Бакнанг 

 

 

супроводжувати в житті, 

супроводжувати в житті, 

разом у добре майбутнє. 

 

Додаткова інформація про ігровий гурток та 

інші пропозиції асоціації: 

 

Асоціація захисту дітей та молоді Backnang 

e.V. 

Theodor-Körner-Straße 1, 71522 Backnang 

Контактна особа ігрової групи 

Ліза Семет 
 

Тел.07191/3419-217 

Факс: 07191/3419-155 

l.semet@kinderundjugendhilfe-bk.de 

www.kinderundjugendhilfe-bk.de 

Рада директорів:  

Хайнц Франке (голова) 

Ульріх Шілке (заст. голови) 

 

 

Не соромтеся звертатися до нас: 

 
 

ігровий гурток 

at fam futur – центр для дітей, молоді та 

сімей 

Theodor-Körner-Straße 1 

71522 Бакнанг 

Телефон:  07191/3419-119 

Факс:   07191/3419-155 

tagespflege@kinderundjugendhilfe-bk.de 

www.kinderundjugendhilfe-bk.de 

 

 

 

mailto:l.semet@kinderundjugendhilfe-bk.de
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Вміст ігрової групи:  

 

 Групові ігри  

 Живопис, рукоділля, творчість  

 Необхідно посилити згуртованість 

групи.  

 Гуляйте, грайте голосно, все, що часто 

неможливо вдома.  

 Набувається знання німецької  

 

 

 

 

Особливості ігрової групи: 

 Захищене прибуття в нову  

околицю 

 Невелика група до 15 дітей  

 Індивідуальний підхід до потреб 

кожної дитини 

 Ігрове вивчення перших німецьких 

слів 

 Фіксована група та фіксований час 

вносять значний вклад у структуру 

дня.  

 

Ось де проходить ігровий гурток:  

 понеділок, середа та четвер з 8:30 до 

11:30 

 У молодіжному центрі Зустріч 44,  

Erbstetter Straße 44, 71522 Backnang, 

ідеально підходить для автобуса, 

оскільки центр розташований за 2 

хвилини ходьби від  

залізничного вокзалу Бакнанг. 

Для кого призначений ігровий гурток?  

Для дітей 3-6 років 

до зарахування. 

Ігровий гурток 
«Україна» 

 
 

Низькопорогова пропозиція ігрового гуртка 

для дітей від трьох до шести років покликана 

підтримати прихід та інтеграцію українських 

сімей та розвантажити матерів. Маленьким 

дітям потрібен простір, щоб випустити пар і 

спробувати речі, їм потрібен контакт з 

іншими дітьми, щоб розвивати соціальні 

навички, та стимулююче середовище. Це 

часто недостатньо доступно в приватному 

житлі з родичами чи іншими людьми через 

просторову ситуацію. 

 

Запланована ігрова група в кімнатах Jugend-

treffs 44, спонсорована містом  

Бакнанг від імені та в тісній співпраці з 

містом Бакнанг повинна створити 

можливості для всіх цих речей. Враховано, 

що діти потребують контакту з мамою через 

переживання під час польоту. У присутності 

та захисту довіреного вихователя діти 

повинні розвивати впевненість у новому 

середовищі, щоб потім вони могли вільно 

грати з іншими дітьми.  

. 


