
Контактні дані для зацікавлених осіб_
Центр зайнятості при MaßArbeit kAöR
Консультування з питань здоров’я
Телефон: 0541-501-1180
Ел. пошта: massaktiv@massarbeit.de

Контактні дані для спортивних клубів:
пані Семіха Топал (Semiha Topal)
Координаційний центр із питань інтеграції та 
інклюзії у сфері спорту та засобами спорту
Kreissportbund Osnabrück-Land e. V.
Ел. пошта: semiha.topal@ksb-osnabrueck.de
Телефон: 0541-60017960
Мобільний: 0162-2807779

Видавець_
LandesSportBund Niedersachsen e. V.
Команда з питань інтеграції, 
спортивної тасоціальної роботи, 
а також інших соціальних питань
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
30169 Hannover

Фотографії_
LSB-Niedersachsen, iStockphoto
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ПОЧИНАЙТЕ 
ВЕСТИ
АКТИВНИЙ 
СПОСІБ ЖИТТЯ
Ми допоможемо 
вам стати членом 
спортивного клубу!

ПОЧИНАЙТЕ ПОЧИНАЙТЕ ПОЧИНАЙТЕ 

Ми сплачуємо 
ваші членські 

внески!

Друк здійснюється за рахунок фінансової 
допомоги землі Нижня Саксонія.



ЩО Я МАЮ ЗРОБИТИ?
Якщо ви бажаєте стати членом клубу та 
займатися різноманітними видами спорту, 
зв’яжіться зі своєю контактною особою 
в центрі зайнятості при MaßArbeit або в 
міграційному центрі. Співробітник центру 
підшукає для вас підхожу пропозицію у 
відповідному спортивному клубі. Безумовно, 
у спортивних клубах можна відвідати 
безкоштовні та необов’язкові пробні заняття.
 
Інтеграція через клуби. Незалежно від того, 
чи бажаєте ви приєднатися самостійно, чи 
разом із групою, у спортивному клубі вам 
будуть незмінно раді. Тут ви зможете знайти 
нові знайомства, поспілкуватися та чудово 
провести час за захопливими (спортивними) 
заняттями. А найприємнішим є те, що ці 
послуги для вас є безкоштовними, оскільки 
покриваються вашим членським внеском.  
Тож чому б не приєднатися до спортивної 
родини вже сьогодні!

БАЖАЄТЕ ЗРОБИТИ 
СВОЄ ПОВСЯКДЕННЕ 
ЖИТТЯ АКТИВНІШИМ ТА 
ПРИВНЕСТИ ДО НЬОГО 
БІЛЬШЕ СПОРТУ?  
ЗАЦІКАВЛЕНІ В НОВИХ 
ЗНАЙОМСТВАХ?  
ХОЧЕТЕ ВІДЧУВАТИ 
СЕБЕ ЧАСТИНОЮ 
СУСПІЛЬСТВА?

Ласкаво просимо до клубу! Спортивний клуб 
— це саме те, що вам потрібно. Тут ви можете 
спробувати себе в будь-якому виді спорту, не 
маючи навичок та без необхідності досягнення 
результатів. Тут знайдеться заняття для кожного.

Листівка «Ласкаво просимо до клубу» допоможе 
вам почати займатися спортом. Як? Проект 
може покрити ваші членські внески на термін 
до 12 місяців. Пропозиція поширюється на 
вас як на повнолітню особу, якщо ви живете в 
окрузі Оснабрюк та отримуєте допомогу згідно з 
положеннями Соціального кодексу ФРН (SGB II) 
або якщо у зв’язку з отриманням соціальної пільги 
ви отримали рекомендацію від міграційного центру 
MaßArbeit kAöR. Ви не маєте права на участь у 
програмі, якщо раніше мали членство в клубі.

У зв’язку з обмеженою квотою допомогу може 
бути надано лише за наявності відповідної 
можливості. Рішення про видачу направлень 
приймає консультаційний центр. Юридичного 
права на отримання направлення не існує.

Для отримання додаткової 
інформації зв’яжіться з нами.


