
Шановні відвідувачі, 

Після літньої перерви ми знову працюємо на регулярній основі. Ви можете 

знайти нас у молодіжному центрі у зазначені години роботи. 

Тож приходьте, будемо раді вас бачити! 

 

У разі будь-яких змін у зв'язку з ситуацією з короною, ми повідомимо про це тут, 

на головній сторінці, або в Instagram. 

Наш персонал: 

Guido Göbel - керівник об'єкту 

Rainer Löffel - Сокпед. 

Paul Rastetter - студент DHBW 

Alex Brennan - FSJ'ler 

  

  

Поточний графік роботи: 

Новий графік роботи 

По понеділках будинок залишається закритим! 

Діти: (1-4 клас) 

Вівторок: 15-18 год 

Середа: 16-18 год 

Четвер: 16-18 год 

П'ятниця: 15-18 год 

Підлітки та молодь: (з 5-го класу) 

Вівторок: 15-18 год 

Середа: 16-20 год 

Четвер: 16-19 год 

П'ятниця: 15-20 год 



Дитячо-юнацький центр на Флідерплац дає можливість дітям та молоді району 

Мюльбург змістовно проводити вільний час та реалізовувати свої інтереси. У 

центрі уваги закладу - низькопорогова, відкрита робота з дітьми та молоддю. 

Педагогічний колектив пропонує різним цільовим групам надійний супровід та 

підтримку у їхньому розвитку. 

У кімнатах є багато ігор, настільний футбол та більярдний стіл, PS4, Nintendo 

Switch, дошка для дартсу, музична кімната, робоча кімната та багато іншого. 

Заклад орієнтований на сучасні потреби молоді та пропонує дітям та молоді не 

лише можливості для ігор та дозвілля, але й різноманітні відкриті пропозиції та 

заходи, такі як програма для дітей та підлітків один раз на тиждень. 

У нас вдома щось новеньке! :) 

--> Економимо їжу! 

дистриб'ютор: 

                       

Ми хочемо зробити свій внесок у збереження продуктів харчування разом з вами! 

Асоціація "Фудшерінг" має на меті мінімізувати харчові відходи. Для цього в 

багатьох місцях (в т.ч. в Карлсруе) існують ярмарки (Fairteiler). Багатьом знайома 

проблема, коли купуєш забагато продуктів харчування, а потім не можеш їх 

використати. Вони псуються і потім викидаються. Фейртейлер хоче цьому 

протидіяти. Шафа відкрита, КОЖЕН може взяти з неї продукти, які вже не 

використовуються в інших місцях. Дбають про те, щоб їжа ще не зіпсувалася. Так 

само, КОЖЕН має можливість покласти в шафу продукти, які вже не 

використовуються.  

Для отримання додаткової інформації відвідайте 

https://foodsharing.de/?page=fairteiler&bid=433 

 



Мюльбурзький читацький клуб тепер з нами в KJH! 

Читацький клуб Мюльбурга від "Stiftung Lesen" (Фонд читання) переїхав з 

громадського центру до Будинку дітей та юнацтва. Читальна зала була 

нещодавно облаштована новими меблями та оснащена багатьма новими книгами 

та іграми. Щосереди з 16:00 до 18:00 діти віком від 6 до 12 років можуть прийти та 

взяти участь у цікавих заходах на тему читання. Звичайно, ви також можете 

прийти і самі погортати книги, влаштуватися зручніше і почитати. Ви також 

можете взяти кілька книг. 

                                      Будемо раді, якщо Ви скористаєтеся цією пропозицією! :) 

  

Якщо Ви зацікавлені у волонтерській діяльності, будь ласка, звертайтеся до 

керівника Центру пана Гьобеля. 

  

Дитяча зона (1 - 4 клас) 

Дитяча програма: На жаль, до кінця листопада немає фіксованої дитячої 

програми. 

Ми з радістю сприймаємо ідеї та пропозиції і з нетерпінням чекаємо на їх 

реалізацію разом з Вами. 

     

 Рукоділля та творчість 

 Ігри на свіжому повітрі та активний відпочинок 

 Випічка та кулінарія 

 Настільні ігри 

 Екскурсії та табори 

 Заняття музикою і танцями 

Контактна особа: 

 Guido Göbel  g.goebel@stja.de 

  

Підліткова зона (5 - 7 клас) 



Програма для підлітків: На жаль, до кінця листопада немає фіксованої дитячої 

програми. 

  

 Кулінарія та випічка 

 Екскурсії та ночівлі 

 Настільний футбол, більярд, Playstation 4, Nintendo Switch та багато іншого 

 Танці, створення та прослуховування музики 

 Молодіжне кафе 

 музичний зал 

 Творчі та ігрові заняття 

Контактна особа: 

 Guido Göbel 

 Електронна пошта: g.goebel@stja.de 

  

Молодіжний напрямок (з 8 класу) 

 Настільний футбол, більярд, Playstation 4, Nintendo Switch, дартс,... 

 Зустріч з друзями 

 Самостійне проведення дозвілля 

 Молодіжне кафе 

 Профорієнтація та біржа праці 

 Музична кімната з можливістю звукозапису 

 Робоча кімната 

 

Оренда: 

У зв'язку з нашою поточною кадровою ситуацією, оренди не буде до кінця 

2022 року!!! 

Однак, ви все ще можете надсилати запити на наступний рік електронною 

поштою (a.brennan.fsj@stja.de). Однак ми не будемо брати на себе зобов'язань, що 

мають юридичну силу, а лише застереження. Просимо поставитися до цього з 

розумінням. 

Запити ТІЛЬКИ на електронну пошту, будь ласка!!! 



Контактна особа: 

  Alexander Brennan 

 a.brennan.fsj@stja.de 

Наші актуальні пропозиції: 

Заняття музикою в KJH Mühlburg 

Підтримка у навчанні та допомога у працевлаштуванні 

Молодіжне кафе 

У нашому молодіжному кафе підлітки та молодь від 14 років мають можливість 

поповнити свої кишенькові гроші. У робочий час напої та закуски продаються на 

стійці на першому поверсі. Працювати можна позмінно по 1-2 години. У разі 

зацікавленості ви можете звернутися до співробітників центру особисто. 

  

Дитячий шаховий турнір: 

Один раз на рік у Kinder- und Jugendhaus проводиться дитячий шаховий турнір. 

Фільм з останнього турніру 2018 року http://schachkarlsruhe.de 

  

Concept KJH-Mühlburg подовжена версія 

Політика конфіденційності 

Історія Дитячого та юнацького будинку Мюльбурга 

Наші номери 

Фотографії наших номерів Ви можете побачити в кінці оригінального тексту 

німецькою мовою. 

 


