
Disporto (Sport)  Conselho para Estrangeiros (Ausländerrat Dresden e. V.) Heinrich-Zille-Straße 6 01217 Dresden 
℡ 0351-4363726 
� 0351-4363732  E-Mail: info@auslaenderrat.de Internet: www.auslaenderrat.de  Os nossos horários de trabalho: quintas-feiras das 16-18 horas  As linhas de eléctrico 9, 13 (paragem Wasaplatz), linhas de autocarro 61, 63, 75, 85 (paragem Wasaplatz)  Conselho para Estrangeiros (Ausländerrat Dresden e. V.)  Quem somos nós: O Ausländerrat Dresden e.V. foi fundado em 1990 e encontra se comprometida com os interesses das pessoas com um fundo de migração em Dresden. Seu papel é o de promover a integração cultural, social e política dos migrantes e reforçar a sua auto-defesa. O escritório da Associação, o Centro de Encontro Internacional (IBZ), abriga serviços de aconselhamento para os migrantes, instalações para crianças e jovens e trabalho familiar. Além disso, o clube tem duas filiais em Dresden.  Nossa oferta: Como parte da promoção do desporto, oferecemos as crianças e adolescentes com fundo  emigratório e seus pais vários cursos e grupo de desesporto. Nós apoiámo-los também na busca de efectivos para o clube desportivo de Dresden, na primeira formação e, se for caso disso, no apoio ao financiamento das taxas de adesão ou de outros custos (em cooperação com o ascendente Dresden e.V.)  Nós falamos Árabe, Inglês, alemão, russo e turco.  JohannStadthalle e. V. Vereinshaus Aktives Leben e. V. Dürerstraße 89 01307 Dresden  
℡ 0351-50193160 E-Mail: verein@johannstadthalle.de Internet: www.johannstadthalle.de  Nosso horário de trabalho: segundas-feiras das 9 as 12 horas, terças-feiras das 14 as 18 horas, quartas-feiras das 9 as 12 horas, quintas-feiras das 14 a 18 horas, sextas feiras por consulta marcada  
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Usa as linhas de eléctrico 4, 10 (paragem Fetscherplatz), linha de eléctrico 6 (paragem Trinitatsplatz) linha de eléctrico 12 (paragem Gabelsberger Straße), o autocarro 64 (paragem Gabelsberger Strasse)  Salão Cidade Johann (JohannStadthalle e. V.)  Quem somos nós: Nas três instituições de Johann Stadthalle e. V., no club casa vida ativa, o centro cultural  Johann Stadthalle e Bundschuh–TREFF, os interessados podem encontrar um espaço de diferentes ofertas para pssarem o seu tempo livre de forma activa. Aqui, jovens e velhos se encontram, trocam ideias uns com os outros, aprendem uns com os outros. Todos os três centros comunitários estão abertos a todos e convidam pessoas para se sentirem confortável e bem-vindas.  Desde 2005, a casa do clube do Active Life oferece muitas oportunidades para estar ativo em cursos, grupos e iniciativas nas áreas de desporto, dança, canto, design criativo, linguas e literatura. Leituras individuais, palestras e exposições na casa. Sala comum e boliche, biblioteca e ginásticas são frequentados semanal por muitas pessoas.  Nossa oferta: Casa da Associação vida ativa (Vereinshaus Aktives Leben) Nós oferecemos vários cursos de desporto. Por exemplo, "fit e ágil a partir de 50", de volta da escola para idosos, relaxamento muscular progressivo, dança de salão, grupo passatempo dança, dança interativa, Kataa meditação, bateria powwow, dança infantil, ginástica da coluna vertebral, tênis de mesa e ciclismo.  Nós estamos ansiosos em receber pessoas de origem imigrante - elas são bem-vindas! Falamos Alemão, Inglês e Francês.  Johannstadt Kulturtreff e. V. Elisenstrasse 35 01307 Dresden  
℡ 0351-4472823 
� 0351-4472824 E-Mail: kontakt@johannstaedterkulturtreff.de Internet: www.johannstaedterkulturtreff.de  Nosso horário de trabalho: Quartas-feiras das 11 até as12:30 horas  Pode chegar atrvéz do eléctrico número 6 e 13 (paragem Sachsenallee) autocarro 62 (paragem Bönnischplatz)  Centro de encontro cultural Johannstadt (Johannstadt Kulturtreff e. V.)  Quem somos nós: 
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O Johannstadt Kulturtreff e.V., se vê como uma associação cultural, e centro comunitário que apela para uma casa aberta para abrigo de todas as gerações e classes sociais, e pessoas com formas diferentes de vida. O Centro cultural Johannstadt e.V. oferece para muitas pessoas da cidade e Johann Stadt uma ampla gama de ofertas culturais. O principal objetivo da associação é permitir que as pessoas participem na educação cultural e apoiam indivíduos, grupos, associações e organizações-sem fins lucrativos em seus interesses socio-culturais.  Nossa oferta: Mulheres em movimento (Frauen in Bewegung) Para uma boa condição física através de movimento e como uma forma de encontros, a Frauentreff porporciona para os centros de conselho de Dresden e.V., em cooperação com o Johannstadt Kul turtreff e.V. um curso de movimento aberto para as mulheres com e sem história de migração, para através do exercício regular, as mulheres reforçarem a sua própria aptidão física e consciência corporal. Em pequenos grupos, com um máximo de 10 a 15 participantes se movem perante um manual físico. Também existe espaço suficiente para ficar e conhecer uns com aos outros ou falar uns com os outros.  Falamos Alemão, Inglês, espanhol e russo.  Kontaktgruppe Asyl e. V. Morada: Emerich-Ambros-Ufer 42 01159 Dresden  E-Mail: kontaktgruppe-asyl@web.de Internet: www.kontaktgruppeasyl.blogsport.de www.facebook.com/kontaktgruppeasyl Endereço de visita: Ostragehege Pieschener Allee 21 01067 Dresden  Nosso horário de trabalho: domingo das 17 as 19 horas  As linhas de eléctrico 10 (paragem Kongresszentrum)  De Abril-outubro há oferta de futebol em relva artificial no campo Ostragehege das 16-18 horas.  Grupo de Contacto asilo e. V. (Kontaktgruppe Asyl e. V.)  Quem somos nós: Nós, os membros do Grupo de Contacto asilo e.V., ajudamos os requerentes de asilo e e refugiados em Dresden em lidar com os muitos obstáculos burocráticos e criamos contactos e encontros locais. Com todo respeito, estamos a promover pontos fortes e potencialidades dessas pessoas e, estabelcemos também contactos com pessoas independentes 
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disponíveis. Publicamente, repudiamos e nos empenhmos contra estruturas repressivas e preconceito racial e estamos para a solidariedade numa sociedade multiracial.  Nossa oferta: Semanalmente o grupo de entusiados de desporto entre outros requerentes de asilo, jovens e meninas do grupo de contacto asilo e de mais cojogadores, que em parte e espontaneamente tem se juntado, e também regularmente para jogos de futebol. Por vezes surgem nas conversas interesses de mediação para contactos de naturreza privada ou instituicional. Nós nos alegramos pela boa aceitação destes eventos. Pessoas conhecen se informam-se e aprendem uns com os outros.  Falamos Alemão, Inglês, Francês, muitas outras línguas, dependendo da participação e Juntos nao ocorrem problemas de comunicação.  Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. Pfotenhauerstraße 22/0104 01307 Dresden  
℡0351-45264512 E-Mail: lmdr.dresden@googlemail.com Internet: www.deutscheausrussland.de  Nosso horário de trabalho: das segundas-feiras, das 10 as 15 horas e quintas-feiras das 13-15 horas, treinamento:sextas-feiras das 19-20,30 horas na escola primária nr.16, Josephine-Straße 6, 01069 Dresden  Usa as linhas de eléctrico 6, 13 (paragem Sachsenallee), autocarro 62 (paragem Bönischplatz)  Equipa de Alemães da Rússia e. V. (Landsmannschaft der Deutschen aus Rússland e. V.)  Quem somos nós: A associacao dos alemães da Rússia e.V. representa os interesses dos repatriados que foram deslocados dentro dos países da ex-União Soviética. Depois da segunda Guerra Mundial dentro algumas décadas na Rússia o curso mudou e os alemães russos foram repatriados. O Departamento Federal dos patriotas alemães da Rússia e.V. está localizado em Stuttgart. O Aequipa dos alemães da Rússia e.V. é uma organização registada sem fins lucrativos, para as associações-membro a nível nacional e local (incluindo capital local de Dresden) e centros de aconselhamento de migração para adultos (MBE).  Nossa oferta: Temos uma equipe de vôleibal (faixa etária 20 a 40 anos). O grupo-alvo são os repatriados e suas mulheres, cientistas e reassentados, suas famílias e partes interessadas.  Falamos alemão e russo.  
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ZMO - Liga Regional de Dresden e. V. - Centro criativo Omnibus (ZMO –Regiolalverband Dresden e. V. – Kreativzentrum Omnibus) Berliner Straße 65 01067 Dresden  
℡ 0351-3216700, ℡0351-2063646 (Office), ℡ 0351-8490648 (gerente Irina Schilling,) E-Mail: omnibusdd@gmail.com Internet: www.zmo-omnibus.com  Nosso horário de trabalho:treinos de círculo:segundas-feiras das 16 às 17:30 horas e quartas-feiras das 16-17 horas, por consulta marcada; tardes / à noite, fins de semana e ver a presença no Internete  Usa o carro electrico nr.1 (paragem Walterstraße), autocarro 94 (paragem Waltherstraße)  Zmo - Liga Regional de Dresden e. V. -  Centro criativo Omnibus (ZMO –Regiolalverband Dresden e. V. – Kreativzentrum Omnibus)  Quem somos nós: Somos uma associação sem fins lucrativos com a casa multi-generacoes "Centro Criativo Omni-bus" em Dresden - Friedrichstadt. Nós realizamos vários projetos de caritativos sob este teto; através da arte, da cultura e da criatividade entre as nações no local. A associação foi criada em 1971 a partir de uma iniciativa dos ex-alemães orientais e Central e da República Federal da Alemanha-. A criação em 1993 foi atrvaéz da OCM. A associação Regional Dresden e.V é como resposta devido a um grupo de iniciativas de alemães da Rússia a partir de Dresden. Os membros da associação vêm de diferentes repúblicas da ex-União Soviética e outros países da Europeu do leste.  Nossas ofertas: Coro de crianças Harlekin (Kinderzirkus Harlekin) O círculo das crianças foi fundado em 2006 e é parte do trabalho de juventude local. Cerca de 20 crianças e adolescentes de 5 a 23 anos de idade, com um fundo de migração (falantes nativos russos e falantes nativos de alemão) e atualmente de famílias mistas. Você pode obter um apoio voluntário de pais, avós e vertedouros. Os ajudantes da Associação Dresden Zmo-Regional e.V. para as crianças aprendem no trabalho do círculo, com ênfase em acrobacias, perseverança, trabalho em equipa e responsabilidade na cooperação intergeracional. Além de apresentações em círculos. para performances Goes to Town - sobre as fases de várias festas da cidade como dias interculturais, da igreja ou da cidade de Dresden.  Integração e saúde passeiando a pé (Wanderclub IGW) O papel dos clubes de migrantes é fazer com que os novos habitantes de Dresden fiquem familiarizados com pontos turísticos naturais, históricos e culturais em Saxonia, Alemanha e os países europeus vizinhos. Isto acontece com o objetivo de alcançar uma melhor integração e fortalecimento dos participantes vindos de saúde. O clube existe desde julho de 2008. Entretanto até agora, nos nossos passeios de bicicleta, tem tomado parte cerca de 2.000 migrantes da Suíça Saxónica e aredores de Dresden, bem como viagens de vários dias para as regiões vizinhas. Viagens para Suíça Saxônica é realizada todos os sábados. 
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 Nós falamos russo e alemão.  


