
34127 Ротендітмолд   
 

 

 

Дитячо-молодіжний центр Anne-Frank-Haus 

Anne-Frank-Haus  

Anne-Frank-Haus – це дитячо-молодіжний центр, місце зустрічі дітей та підлітків в районі Rot-

henditmold (Ротендітмолд) для ігор та веселого проведення дозвілля.  

Кав'ярня для батьків в Anne  

В цьому закладі знаходиться «Кав'ярня для батьків», де українські сім'ї мають можливість 

зустрічатися та спілкуватися, а їхні діти погратися, активно порухатись або просто креативно 

провести час. 

Anne-Frank-Haus знаходиться в парку на Rothenberg, в парк можна дістатися громадським 

транспортом, з центру міста туди їздять рейсові автобуси № 10 і № 16. Автобусні зупинки: Kirch-

hainer Straße або Witzenhäuser Straße.                                                                         

Коли?            Щочетверга від 10:00 до 13:00 години 

Де?                 Дитячо-молодіжний центр Anne-Frank-Haus 

                         Вул. Марбургер 41 ( Marburger Straße 41) 

Телефон:         0561/897998 

 

Команда центру Anne-Frank-Haus: 

Ана Брост (Anja Brost), Крістоф Мюллер (Christoph Müller) та Сабріна Бауер-Ландґребе (Sabrina 

Bauer-Landgrebe)  

 

 

 



34123 Бетенгаузен  
 

 

 

 

Geschwister-Scholl-Haus 

Das Geschwister-Scholl-Haus – це дитячо-молодіжний центр, місце зустрічі дітей та підлітків в районі 

Bettenhausen (Бетенгаузен) для ігор та веселого проведення дозвілля.   
 

Кав'ярня «Місце зустрічі» в центрі Geschwister-Scholl-Haus 

Кав'ярня створена для дітей та підлітків, а також їхніх батьків. Зацікавленим батькам надається приміщення та 

можливість для спілкування з іншими батьками, а також соціальними педагогами, які тут працюють. Поки діти 

граються і весело та креативно проводять час, батьки мають можливість завести нові знайомства. Підлітки теж мають 

змогу скористатися пропозицією закладу або просто відпочити та поспілкуватися на актуальні для молоді теми. 

Коли?                     Щосереди від 13:00 до 15:00 години 

Де?                         Дитячо-молодіжний центр Geschwister- Scholl-Haus 
                              Соціальна служба для підтримки дітей та молоді  

                              Адреса: вул. Dormannweg (Дорманвиг) 29  
                              Поштовий індекс: 34123 місто Кассель 

 
Телефон:               0561 571930 

Як нас знайти: 

До центру  Geschwister-Scholl-Haus можна дістатися громадським транспортом, з центру міста 

(площа Königsplatz) туди їздять трамваї № 8 і № 4. Вам потрібно вийти на зупинці Leipziger Platz, 4 хвилини 

пройти пішки і Ви уже нашому центрі! 

Наша команда: Монік Адам (Monique Adam), Сара-Надґм-Араґі (Sarah-Nadgm-Araghi), Матіас Фоґт (Mattias 

Vogt)  



 
 

 

 

 

 

 

Кав'ярня „Батьки та діти“ у молодіжному центрі Hasenhecke 

 

Ми звпрошуємо своїх українських співгромадян до нашої кав'ярні „Батьки та діти“. Ми спробуємо мотивувати 

українськомовних батьків, діти яких  регулярно відвідують наш центр, підтримати нашу ініціативу та полегшити  

адаптацію для новоприбулих. В нашому центрі ми надаємо можливість для спілкування одне з одним, спільних ігор, 

прогулянки районом міста та багато іншого. 

Команда молодіжного центру Hasenhecke з нетерпінням чекає на Вас! 
 

Коли?             

Щочетверга від 15:00 до 17:00 години 

 

Де?                  

Адреса: Auf der Hasenhecke 6, 

34125 Kassel 

 

Телефон: 0561818150 

 

Автобус №26 

Автобусні зупинки:  

Hasenhecke Mitte або Hasenhecke West 



 

 

 

 

 

 

Місце зустрічі для сімей вимушених переселенців з України в центрі для 

молоді. 

 

Це гарна можливість для батьків познайомитись та поспілкуватися одне з 

одним, а також для дітей та підлітків, які можуть погратися, відпочити і 

просто весело провести час. Буде також запропоновано безкоштовну каву 

для батьків, чай для дітей та безкоштовне користування комп'ютером. 

Коли?         Щоп'ятниці від 13:30 до 15:30 години 

Де?              Центр молоді (Haus der Jugend)  

                     Вул. Мюленґассе 1 (Mühlengasse 1) 

                     Поштовий індекс: 34125, місто Кассель 

                     Телефон: 0561 7875188 



 
 

 

 

 

Зустріч батьків та дітей у дитячо-молодіжному центрі Forstbachweg 

Дитячо-молодіжний центр Forstbachweg - це місце зустрічі дітей та підлітків для ігор та веселого 

проведення дозвілля.  

 

В нашому центрі батьки мають можливість поспілкуватися одне з одним та отримати консультацію. В цей час діти 

можуть скористатися пропозицією закладу і весело провести час. Також буде запропоновано безкоштовну 

каву для батьків та чай для дітей. 

Коли?             

Щопонедіка від 12:00 до 14:00 години 

Де?                  

Дитячо- молодіжний центр Forstbachweg 

Вул. Форстбахвиґ 16с (Forstbachweg 16с) 

Поштовий індекс: 34123 місто Кассель 

Телефон: 0561 518939 

Як нас знайти: 

До дитячо-молодіжного центру Forstbachweg можна дістатися громадським транспортом, з центру 

міста туди їздять трамваї № 8 і № 4. Вам потрібно вийти на зупинці Lindenberg, потім повернути праворуч, 

перейти підземний перехід і пройти вздовж вулиці Forstbachweg. 

 

Або: автобусом №37 або №38, вийти на зупинці Forstbachweg і повернути ліворуч на вулицю Forstbachweg. 



 
 

 

 

 

 

 

Кав'ярня „Матері та діти“ в майстерні ідей 

 

Щосереди з 10:00 до 12:00 години ми пропонуємо примусовим переселенцям з України можливість невимушеного 

(інформаційного) обміну за кавою, чаєм та випічкою. Діти матимуть можливість погратися, а жінки отримають простір 

для спілкування один з одним. 

 

 

Щосереди з 10:00 до 12:00 години 

Майстерня ідей 

Адреса: Holländische Straße 115 

 

 

Якщо у Вас виникли запитання, звертайтесь, будь ласка, за телефоном: 

0561/95379021 або напишіть листа на e-mail: 

Sebastian.Kempe@kassel.de 

Katja.Itter@kassel.de 

mailto:Sebastian.Kempe@kassel.de
mailto:Katja.Itter@kassel.de


 
 

 

 

 

 

 

 

Батьківська та креативна кав'ярня для примусових переселенців з України 

Коли?  

Щочетверга з 13:00 до 15:00 години 

Де? 

Jugendzentrum Philippinenhof, 

Philippinenhöfer Weg 28 

34127 Kassel 

Автобусна зупинка: Caldener Straße  

 
Проїзд громадським транспортом: 

З центру міста (зупинка Königsplatz) Ви можете дістатися до зупинки Holländische Straße трамваєм №1 чи №5, також 

туди їздять регіональні трамваї RT1 та RT4. На Holländische Straße Вам необхідно пересісти на автобус №28 і проїхати 

до автобусної зупинки Caldener Straße. 

 

 

Jugendzentrum Philippinenhof  

Philippinenhöfer Weg 28 

34127 Kassel 

Mitarbeitende: Dilara Sen und Ruben Rudloff 

Tel. 0561 893077 

Email: dilara.sen@kassel.de und ruben.rudloff@kasse.de  

mailto:dilara.sen@kassel.de
mailto:ruben.rudloff@kasse.de


 
 

 

 

 

 

Вальдау 
  

Молодіжний клуб Вальдау 
Молодіжний клуб у Вальдау – це місце для ігор і зустрічей для молоді та дітей. 

  
У молодіжному клубі є кафе для батьків та дітей. 

  
Коли: вівторок з 13:00 до 15:00 

Де: молодіжний клуб у районi Вальдау 
  
Офіс добробуту дітей та молоді 
Касселерштрассе 35 
34123 Кассель 

  
Номер телефону: 0561572943 

  

Команда Wilde-Warte: 
Ванесса Шварц, Ян Дюльке 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Щоб полегшити старт в Німеччині примусовим переселенцям з України, ми пропонуємо свій центр в якості 
контактного пункту. 

 
КАВ’ЯРНЯ ДЛЯ БАТЬКІВ в JuNo 
 
Щочетверга з 11:00 до 13:00 години ми надаємо простір для знайомств з іншими людьми за межами притулку для 
біженців. Тут Ви матимете можливість разом з іншими на мить забути про свої турботи та труднощі за чашечкою кави 
чи чаю. 
 
Як установа для підтримки дітей та молоді, ми маємо готову низку ігор, за допомогою яких навіть маленькі відвідувачі 
матимуть змогу трохи відволіктися. 
 
Молодіжний центр Nord-Holland  

Адреса:   Holländische Straße 111 

                  34127 Kassel 

Телефон: 0561/ 92044791 



 
 

 

 

 

 

 

 

Молодіжний центр імені Сальвадора Альєнде 

Молодіжний центр імені Сальвадора Альєнде — це місце зустрічі дітей та підлітків для ігор та веселого проведення 

дозвілля. 

 

Коли:                                Щосереди з 13:00 до 14:30  

 

Де:                                    Молодіжний центр імені Сальвадора Альєнде                   (Salvador Allende Jugendzentrum) 

Jugendamt/Kinder- und Jugendförderung 

Mattenbergstraße 168 

34132 Kassel 
 

Телефон:                         0561 494234 

 

Як нас знайти: 

Наша команда: Angelina Kolberg, Til Suliak, Jarek Zielski 



 
 

 

 

 

Приглашение в Кафе на Встречи Родителей и Детей 

 

 

С 23.03.2022 Город Кассель открывает Кафе для Семей приехавших из Украины. 

Каждую пятницу с 13:00 до 14:00 мы с удовольствием ждём вас, ваших друзей и знакомых в гости. 

 

У нас вы можете познакомится с другими украинскоязычными семьями, получить ответы на все ваши 
вопросыи конечно нужную вам информацю. 

 

Наш Адрес 

 

Spielhaus Weidestrasse 

Kinder- und Jugendförderung 

Jugendamt der Stadt Kassel 

Weidestrasse 21 

34127 Kassel 

Tel: 0561893939 

 

 

 

На общественном Транспорте 

 

Линия 1 или 5  Остановка Hagelsberg (пешком от остановки до Weidestrasse) 

Линия 28  Остановка Caldenerstrasse (пешком от остановки до Weidestrasse) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігрова зона в Dönchebach /Дйонхебах  
Район містa Brückenhof/Брюкенхоф/ 
 
Ігровий майданчик в Dönchebach є місцем для ігор і зустрічей для дітей. 
 
 
Кафе для батьків та дітей знаходиться в ігровій зоні.  
Запрошуємо дітей погратися, зайнятись рукоділлям, помалювати, можливо щось приготувати чи спекти. 
 
 
 
Коли: вівторок з 12:00 до 13:30  
Де: ігровий майданчик у Дйонхебах  

 
Офіс добробуту молоді та дітей  
Heinrich-Plett-Str. 40  
34132 Каssel 
Номер телефону: 0561 405193 
 
 
Напрямок руху : 
вхід до ігрового майданчика розташований з західної сторони загального майданчика, і до нього найкраще 
дістатися від трамвайної зупинки "Brückenhofstraße"(Брюкенхофштрассе), минаючи житловий массив на 
протилежній стороні вулиці від магазину “NORMA” і переходячи через невеликий міст, під яким протікае 
Дйонхебах.  
Або просто йдіть вздовж Дйонхебаху від Корбахерштрассе(Korbacherstraße)  на південь або від Генріх-
Плетт-штрассе (Heinrich-Plett-Straße) на північ.  

 
Cупровід iгровoї зони в Дйонхебах (Dönchebach):  
Alexandra Scharm та Timo Heinzinger  
 
Олександра Шарм і Тімо Хайнцінгер  



34121 Südstadt 

 

На півдні  містa / Südstadt 
  
Ігровий будинок на Ландауштрассе (Landaustraße) 
  
Кафе для батьків та дітей в ігровій зоні в ігровому будинку на Ландауштрассе (Landaustraße) 

  
Ігровий будинок на Ландауштрассе — це невеликий будиночок, який має що запропонувати дітям. 
Від ігор, настільного футболу, рукоділля, малювання, будівництва, футболу, бадмінтону, 
невеликої кухні, до відпочинку на дивані,  чаювання або створення чогось у  майстерні. А також 
катання на роликових ковзанах чи велосипеді. Ігровий будинок має широкий асортимент розваг 
для дітей 6-12 років. 
  
  
Батьки також мають можливість  випити кави, чаю, води чи соку та відпочити у кімнаті для 
відпочинку. 
  
  
Коли: середа з 10:00 до 12:00 
Де: Ігровий будинок на Ландауштрассе 
  
Офіс добробуту для дітей та молоді 
Ландауштрассе 1А 
34121 Кассель 
Номер телефону: 0561 9701059 
  
  
Напрямок руху: 
Від зупинки «Am Weinberg» йдіть прямо вниз по схилу і поверніть ліворуч через пішохідний 
перехід світлофору. Потім  ідіть направо через наступний пішохідний перехід на  світлофорі. 
Тепер поверніть ліворуч на вулицю «An der Karlsaue» і пройдіть нею до другого повороту(вулиця 
Landaustraße). Ігровий будинок  знаходиться  з правого боку за адресою Landaustrasse 1a. 

  
Cупровід Ігрового будинку: Helen Pfahlert 
Хелен Пфалерт 

  
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільно з великими дитячими майданчиками та зонами відпочинку для батьків. Також є можливість для дітей з 
інвалідністю. Запрошуємо підлітків, дітей та батьків. 

 Клуб для молоді, дітей та батьків. 

 

Що вівторка з 14:30 до 17:30 

 

Адреса: Inklusiver Kultur- und Abenteuerspielplatz Wilde Heide 

  Jugendamt/Kinder- und Jugendförderung 

  Wartekuppe 11 

  34134 Kassel 

Tel:  0561897998 

 

Будемо раді Вас бачити. 

 

Зина Хайзе, Мари Маркер, Уве Брокхауз 


