Lingua (Sprache)
Akifra – Aktionsgemeinschaft für Kinder und Frauenrechte e. V.
Prießnitzstraße 18
01099 Dresden
℡ 0351-42645120
E-Mail: info@akifra.org, abc-tische@akifra.org
Internet: www.akifra.org
Nosso horário de expediente:
Quinta-feira 16.30 às 18 horas na sala da comunidade da paróquia de Martin-LutherKirchgemeinde (Martin-Luther-Platz 5)
Usar carro eléctrico linha nr. 11 (paragem Pulsnitzer Straße),
Carro eléctrico nr. 13 (paragem Görlitzer Straße, Nordbad)

Akifra - Grupo de Ação para Crianças e Direitos das Mulheres e. V.
(Akifra – Aktionsgemeinschaft für Kinder und Frauenrechte e. V.)
Quem somos nós?
Akifra e. V. é uma organização sem fins lucrativos para crianças e direitos das mulheres
criada em Dresden em 2002. O objetivo da associação é promover iniciativas para melhorar
a educação, a saúde e o desenvolvimento de mulheres e crianças socialmente
desfavorecidas. O conceito de política de desenvolvimento está na cooperação direta e de
longo prazo e na comunicação com organizações locais em África, a fim de apoiá-los, educálos e institucionalizá-los em seu espaço descentralizado com suas idéias e estratégias.
Atualmente, temos projetos no Quênia, Tanzânia e Uganda que apoiamos. Na Alemãnha,
também são implementados projetos para refugiados.
Nossa oferta:
"As mesas ABC para aprender a língua alemã" são uma oferta de contacto inicial com a
língua alemã, onde os alunos e professores têm a oportunidade de se conhecerem
pessoalmente e, assim, dar o primeiro passo para uma integração bem sucedida. Nós
fornecemos ajuda com ajuda em trabalhos de casa e preparação para o exame.
Nós falamos alemão e inglês.

DAMF (Deutschkurse, Asyl, Migration, Flucht)
Antonstraße 13
01097 Dresden
℡ 0176-30575326
0351-2846966
E-Mail: damf-dd@gmx.de
Internet: www.damf.blogsport.de
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Nosso horário de expediente:
por via de E-Mail
Interessados podem entrar em contato em todas as quintas-feiras de 10 a 13 horas no
asylum escritório de coordenação da Consultaria para Estrangeiros, Adlergasse 16, 01067
Dresden.

DAMF cursos de alemão, asilo, emigração, fuga
DAMF (Deutschkurse, Asyl, Migration,Flucht)
Quem somos nós?
Os cursos voluntários do DAMF são cursos na área de alfabetização, A1, A2, B1 e B2 para
refugiados que não possuem nenhum curso de alemão. Estes cursos são para serem feitos
paralelamente aos cursos de integração, para obter promoção adicional e treinamento, bem
como tutoria.
Nossa oferta:
Temos 30 professores ativos da DAMF que apoiam a aprendizagem de alemão em cerca de
15 cursos. As salas de aulas são disponibilizadas gratuitamente por vários provedores e
instituições da cidade Dresden.

Deutsch-Russisches Institut e. V.
Russisches Zentrum des DRKI e. V.
Zittauer Straße 29
01099 Dresden
℡ 0351-8014160
E-Mail: drkidresden@drki.de
Internet: www.drki.de
Usar carro eléctrico 11 (paragem Nordstraße)

Instituto Cultural Alemão-Russo e. V.
(Deutsch-Russisches Kulturinstitut e. V.)
Quem somos nós?
Nossa associação, criada em 1993, dedica-se ao diálogo entre as áreas culturais alemã e
russófona. Dispoe se de um programa cultural rico bilíngual e de projetos intergeracionais.
Assim enriquecemos também a paisagem cultural da capital do estado de saxónia em
cooperação com várias instituições de Dresden. O Centro Russo da Associação (apoiado pela
Fundação Russkiy Mir) oferece cursos de línguas e acessoria sobre a língua russa para todos
os níveis. Nós somos um local de encontro para falantes locais e russos, apoiamos a
integração de migrantes da antiga União Soviética na sociedade alemã, bem como a sua
identidade e bilinguismo bicultural. Estamos constantemente pesquisando os traços russos
em Dresden / Saxônia, bem como os vestígios saxões na Rússia e nos dedicamos a uma

...
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cultura comemorativa germano-russa duradoura. Estamos conectados na rede de muitas
organizações em todo o país, e internacionalmente. Apoiamos as parcerias de cidades.
Nossa oferta:
Apoiamos estudantes, doutorandos, professores e particulares na aprendizagem da língua
russa. Para isso, oferecemos cursos de língua russa em todos os níveis e preparamos para
obtenção de certificados de exames estatais da Rússia. Nós também fornecemos programas
para aprender a língua russa, história e vida atual na Rússia. Dispusemos de uma sala de
leiuras para o fim de aprendizagem e o uso ativo da língua russa, a sala de leitura contém
uma variedade de materiais que também podem ser usadas. Para as aulas de alemão e
russo, também oferecemos projetos sobre os temas "Russia News", "Germany News",
"Russian Tracks in Dresden", além de filmes, exercícios de idiomas, comida russa e
excursões.
Nós falamos alemão, russo e ucraniano.

Dresdner Verein für soziale Integration von Ausländern und Aussiedlern e. V.
Lingnerallee 3
01069 Dresden
℡ 0351-48454647 e ℡ 0351-4843803
0351-48488226
Para consultoria de asilo:
℡0351-48488224 e℡ 0351-48488225
E-Mail: viaa.dd@t-online.de
Internet: www.convectus.de
Horário de expediente:
Segunda a sexta, das 10 às 16 horas (entrada norte, salas do 3º andar 3314 e 3315)
Carro eléctrico linhas nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 12 (paragem Pirnaischer Platz),
Autocarro linhas nr. 62, 75 (paragem Pirnaischer Platz)

Associacao de Dresden para Integração Social de Estrangeiros e Repatriados
e. V.
(Dresdner Verein für soziale Integration von Ausländern und Aussiedlern e. V.)
Quem somos nós?
O clube foi fundado em 1991. Os membros são alemães e repatriados que vêm de diferentes
países do mundo e vivem atualmente em Dresden por muitos anos. Nós queremos
contribuir para que Dresden não fica um lar estranho para imigrantes. Ao fazê-lo, nós nos
concentramo- nos em acções sobre pequenos obstáculos da vida cotidiana, mas também na
grande arte de viver juntos. A nossa associação fornece ajuda para a autoajuda. Nós
apoiamos e oferecemos consultoria no preenchimento de formulários ou acompanhamos ás
autoridades. Nós interpretamos em consultas mdicinais e autoridades ou organizamos
tradutores. Acessoramos casamentos e famílias binacionais.
...
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Nossa oferta:
Para desenvolver ainda mais as habilidades de linguagem, oferecemos:
- Leitura de café e treinamento da língua alemã - Grupo de autoajuda dos emigrantes
- Seminários de integração para mulheres e meninas estrangeiras
- Eventos e encontros de intérpretes municipais
- Emigrantes treinam a comunicação da língua alemã. Eles leem juntos literatura
alemã,
trocam idéias sobre os desafios cotidianos da integração;
fazem conversas Individuais sobre problemas e oportunidades para ajuda;
ajudam para auto-ajuda e reforçam a vontade de integração. Eles motivam os outros
a participarem ativamente da vida social.
Falamos nas nossas consultas vietnamita, russo, alemão e farsi. Nós podemos ajudar em
mais de 25 outros idiomas.

German Lessons for Refugees e. V.
Marienstraße 20
01067 Dresden
℡ 0174-9232253
E-Mail: housch.dana@gmail.com
Internet: www.facebook.com/GermanLessonsforRefugees.e.V
Nosso horário de expediente:
Quarta e quinta-feira das 10 às 14 horas (9º andar, sala 19)
Carro eléctrico nr.1, 2, 44 (paragem Marienberger Straße)

Aulas de alemão para refugiados e. V.
(German Lessons for Refugees e. V.)
Quem somos nós?
Aulas de alemão para refugiados e.V. é uma organização sem fins lucrativos composta por
voluntários e ajudantes. O nosso objetivo é oferecer cursos de idiomas e integração para
aqueles que, de outra forma, não teriam oportunidade de aprender alemão. Apoiamos o
processo de integração de refugiados locais.
Nossa oferta:
Oferecemos aulas de alemão em diferentes locais em Dresden para refugiados,
independentemente do seu histórico ou status de asilo.

Endereço postal:
Initiative "Brücken schaffen"
c/o Ortsamt Klotzsche
Kieler Straße 52
01109 Dresden
...
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E-Mail: deutschkurs@bruecken-schaffen.de
Internet: www.bruecken-schaffen.de

Iniciativa "Criar pontes"
(Initiative "Brücken schaffen")
Quem somos nós?
A iniciativa " Initiative "Brücken schaffen" engloba pessoas que estão empenhadas em
promover um norte de Dresden pacífico, amável, habitável e de participação para todas as
pessoas que vivem aqui.
Nossa oferta:
Queremos ajudar os refugiados a aprender a língua alemã. Trata-se de adquirir
conhecimentos básicos e entrar em conversa uns com os outros.
Contato: deutschkurs@bruecken-schaffen.de

Institut francais Dresden
Kreuzstraße 6
01067 Dresden
℡0351-4821892
0351-4821899
E-Mail: info.dresden@institutfrancais.de
Internet: www.institutfrancais.de/dresden/
Horário de expediente na secretaria para cursos de lingua:
Segunda-feira 15.30 às 19 horas
Terça e quarta-feira 10 às 12 horas, e das 15:30 às 19 horas
Quinta 14 às 19 horas
Sexta das 12 às 14 horas
Carro eléctrico nr. 1, 2, 4, 12 e linhas de ônibus 62, 75 (parada Pirnaischer Platz),
Carro eléctrico nr. 8, 9, 11, 12 (paragem Prager Straße)

Instituto frances de Dresden
(Institut francais Dresden)
Quem somos nós?
Em cooperação com instituições culturais reconhecidos da capital cidade de Dresden, o
Instituto Francês se esforça para trazer mais perto a arte francesa contemporânea em todas
as suas componentes ao público de Dresden. Oferecemos: música, dança contemporânea,
teatro, artes visuais, literatura ou fotografia. Da mesma forma, o Instituto Francês em
cooperação com a Universidade Técnica de Dresden e outras instituições locais, convida
representantes de diversas áreas das ciências humanas para Dresden, para que
...
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estabelecerem uma perspectiva francesa sobre temas atuais. O Instituto também oferece
cursos de línguas para todos os níveis com falantes nativos franceses e falantes nativos de
alemão, em diferentes modalidades, oferecemos: cursos intensivos, aulas particulares,
cursos para crianças, cursos de conversação, cursos para empresas e autoridades públicas ou
cursos voltados especificamente a (cultura, turismo, hospitalidade, alta tecnologia, etc.).
Além disso, são oferecidos cursos preparatórios para os diplomas DELF e DALF. O Institut
françes também possui uma biblioteca de mídia, que entre tanto inclui também uma
biblioteca para estudantes franceses, e uma seleção rica de ficção, histórias em quadrinhos,
novos lançamentos e extreias de DVD das últimas tendências musicais.
Nossa oferta:
Se você já é um profissional e quer melhorar a lingua especificamente antes do próximo
contrato ou se quer renovar o seu conhecimento da lingua ou quer mesmo aprender apenas
"algumas palavras" para o próxims férias na Côte d'Azur – connosco, você está exatamente
certo com a nossa ampla gama de Cursos de francês para todos os níveis! O Institut francês
Dresden oferece uma variedade de aulas, independentemente do seu nível ou idade. Você
pode acompanhar uma aula em grupo com um máximo de 12 alunos ou optar por aulas
particulares para se beneficiar de uma maior flexibilidade. Juntamente com estas ofertas,
também é possível escolher um curso intensivo durante as férias. Temos também algo para
os pequenos e para os alunos adultos: oferecemos cursos de reforço, intensivos e aulas em
grupo!
Nós falamos francês e alemão.

JohannStadthalle e. V.
Vereinshaus Aktives Leben
Dürerstraße 89
01307 Dresden
℡ 0351-50193160
E-Mail: verein@johannstadthalle.de
Internet: www.johannstadthalle.de
Nosso horário de expediente:
Segunda-feira das 9 às 12 horas
Terça-feira das 9 às 12 horas, das 14 às 18 horas
Quinta-feira, das 14 às 18 horas
Sexta-feira por nomeação
Linhas de eléctrico 4, 10 (paragem Fetscherplatz),
Linhas de eléctrico 6 (parada Trinitatisplatz)
Eléctrico 12 (paragem da Gabelsberger Straße),
Autocarro linha nr.64 (paragem Gabelsberger Straße)

Cede da associação Municipal da Johann e. V.
(JohannStadthalle e. V.)
...

-7-

Quem somos nós?
Nas três instalações do JohannStadthalle e.V.- no club house ,vida Activa, no município de
Johannstadt „Stadthalle e Bundschuh Treff - Os interessados podem encontrar muito espaço
e diferentes ofertas para passarem o seu tempo de lazer de forma activa. Velhos e jovens se
encontram aqui, trocam idéias uns com os outros, aprendem uns com os outros. Todos os
três centros de encontros estão abertos a todos e convidam os hóspedes a se sentirem
confortáveis e bem-vindos.
Desde 2005, a casa do clube Active Life oferece muitas oportunidades para estar ativo em
cursos, grupos e iniciativas nas áreas de desportos, dança, canto, desenho criativo, línguas e
literatura. Leituras individuais, palestras e exposições e enriquecer a vida em sua casa. Sala
comum e boliche, biblioteca e sala de animação de desporto semanal com muitas pessoas.
Nossa oferta:
Vida ativa da associcção
Nós damos cursos de inglês para qualquer pessoa interessada.
Estamos ansiosos em receber pessoas com um histórico de emigração - você é muito bem
vindo! Nós falamos alemão, inglês e francês.

Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.
Lingnerallee 3
01069 Dresden
℡ 0170-5231226
0351-2542091
E-Mail: elke@preußer-franke.de
Internet: www.juedischerfrauenverein-dresden.de
Nosso horário de expediente:
De segunda a sexta das 10 às 15 horas
Carro eléctrico nr. 1, 2, 3, 4, 7, 12 e
Autocarro linha nr. 75 (paragem Pirnaischer Platz)

Associação de Mulheres Judaicas Dresden e. V.
(Jüdischer FrauenVerein Dresden e. V.)
Quem somos nós?
A Associação das Mulheres Judaicas Dresden e.V. foi criada em 1999. Nós vimos a nossa
tarefa em fornecer um lar adicional aos imigrantes judeus da Europa ocidental para
reaprenderem e alimentarem as tradições judaicas, aprendendo a língua alemã e dando-lhes
a oportunidade de ajudar a moldar uma vida judáica autoconfiante em Dresden.
Nossa oferta:
Os pontos focais do trabalho da nossa associação consistem no trabalho de testemunho
contemporâneo. Para isso, fazemos excursões memoriais com aulas escolares para antigos
...
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campos de concentração, fazemos discussões no pódio, colocamos grinaldas, fazemos
leituras de livros desenhos e exposições. A nossa exposição "Por que viemos a Dresden ..."
explica o destino da perseguição dos imigrantes mais velhos que hoje vivem ainda aqui em
Dresden. Para emigrantes judáicas acessoramos também diariamente em nossas salas da
associação.
Nós falamos alemão e russo.

Endereço de expediente:
Johannstädter Kutlurtreff e. V.
Elisenstraße 35
01307 Dresden
℡ 0351-4472823
0351-4472824
E-Mail kontakt@johannstaedterkulturtreff.de
website www.johannstaedterkulturtreff.de
Horário de expediente:
Quinta-feira das 18.30 às 20.00 horas
Transporte público
Uar carro eléctrico linha nr. 6 e 13 (paragem Sachsenallee,
Autocarro linha nr.62 (paragem Bönischplatz)

Encontro cultural de residentes de Johanstadt
(Johannstädter Kulturtreff e. V.)
Quem somos nós?
O Johannstädter Kulturtreff e.V. vê-se como um centro cultural, e clube municipal que se
dirige a todas as gerações e camadas da população, pessoas de diferentes origens e formas
de vida, é uma casa aberta. O Johannstädter Kulturtreff e.V. oferece a muitas pessoas uma
gama ampla cultural em torno do municípo Johannstadt. O objetivo final da associação é
permitir que as pessoas participem da educação cultural e apoiem indivíduos, grupos,
associações e organizações de caridade nos seus interesses socioculturais.
Nossa oferta:
Oferecemos cursos gratuitos de alemão para mulheres, mães "todos", cursos de árabe
(KAMA e.V.) cursos de italiano (Sociedade Alemã-Italiana Dresden e.V.). Você também
poderá encontrar clubes ingleses e de leitura livre "Wörterfabrik" para crianças.
Todos os cursos podem ser vistos na nossa página de internet em
www.johannstaedterkulturtreff.de.
Nós falamos Alemão, Inglês, Italiano, Holandês.
____________________________________________________________
Kinder- Elternzentrum "Kolibri" e. V.
Ritzenbergstraße 3
...
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01067 Dresden
℡ 0351-2068441
0351-2068443
E-Mail: info@kolibri-dresden.de
Internet: www.kolibri-dresden.de
Nosso horário de expediente: De segunda a sexta das 9h às 17 horas
Linhas de eléctrico 6, 11 (paragem Kongresszentrum / Haus der Presse),
Carro eléctrico nr.1, 2, 10 (estação Bahnhof Mitte)

Centro de Crianças e Pais "Kolibri" e. V.
(Kinder- und Elternzentrum "Kolibri" e. V.)
Quem somos nós?
O centro de crianças e pais "Kolibri" e.V. foi criado em 2009 e se tornou rapidamente em um
ponto importante de encontros para vários migrantes em Dresden e como um parceiro
competente para a promoção da educação intercultural e multilíngual para várias
instituições educacionais (várias creches, escolas, faculdades técnicas e a Universidade
Técnica de Dresden). A atividade da nossa associação é caracterizada pela gama ampla de
cursos para crianças e adultos (grupos de jogos e educação infantil, estúdio de arte e
pintura, dança criativa infantil, aulas de música elementar, teatro, xadrez, cursos de línguas,
etc.). Além disso, dispomos de projetos de trabalho diversificados, com ênfase na promoção
da competência intercultural, democracia e educação sobre tolerância, que também
constituiem uma parte importante do trabalho da associação. Estes incluem festival infantil,
acampamentos de férias, encontros internacionais com jovens, viagens educacionais, mas
também educação continuada para educadores e professores russos, seminários para
futuros educadores. No decorrer deste trabalho, formou-se uma rede ampla de parceiros de
cooperação de diferentes áreas de trabalho infantil e juvenil.
Nossa oferta:
Esta oferta destina-se a crianças, adolescentes e adultos de Dresden e arredores que
imigraram com as suas famílias dos estados da antiga União Soviética e de outros países.
Especialmente para crianças que crescem em vários idiomas, crianças e adolescentes
interessados em cultura e língua russa e professores russos e alemães em escolas de
educação geral.
Oferecemos cursos regulares para crianças:
- alemão como língua estrangeira
- russo como língua estrangeira
- cultura e história russa
- Ofertas para todo o dia em outras instituições de ensino
- Diversidade na creche (KiTa)
Nós falamos alemão, inglês, russo e ucraniano.

Endereço postal:
...
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Laubegast ist bunt e. V.
Österreicher Straße 54
01279 Dresden
℡ 0351-25300190
E-Mail: info@laubegast-ist-bunt.de
Internet: www.laubegast-ist-bunt.de
Horário de consulta: A pedido

Laubegast é colorido e.V. - Alemão encontro lingua
(Laubegast ist bunt e. V. Sprach Treff Deutsch)
Quem somos nós?
Somos uma iniciativa voluntária de pessoas do distrito de Dresden-Laubegast, que realiza
atividades de encontros, escoltas, desportos e orientação para os refugiados.
Nosso oferta:
„Alemão encontro lingua“ (Sprach Treff Deutsch)
O nosso „SprachTreff Deutsch“ está aberto a todos os requerentes de asilo em Dresden. Os
membros da „SprachTreff Deutsch“ estão no local, enquanto se toma um café, pode se
conversar, pesquisar e, assim, treina se a língua alemã aplicada e praticada. Esta oferta
também está aberta para pessoas nativas de Dresden-Laubegast.
Esta oferta decorre sempre às terças-feiras, das 16 às 18 horas, na freguesia de São
Cristóvão „St. Christophorus“ (Hermann-Seidel-Straße 3 em 01279 Dresden).
Encontros de leitura (Lese Treff)
Está aberto para os requerentes de asilo, bem como para residentes de Laubegast. Nós
sentamos juntos, lemos, conversamos e nos conhecemos. Este encontro é muito adequado
para as crianças!
Esta oferta é sempre nas sextas-feiras das 16 às 18 horas na biblioteca Laubegast
(Österreicher Straße 61 em 01279 Dresden) em vez disso.
Treinamento de lingua / curso (Sprachtraining / Kurs)
Aberto para todos os requerentes de asilo em Dresden. Aqui aprendem e praticam alemão
em pequenos grupos, além de treinamento de vocabulário e gramática e nas quartas-feiras
também com a creche. Famílias são bem vindas! Esta oferta ocorre sempre nas Segundasfeiras, das 10:30 às 12:00
Quarta-feira das 19 às 20:30 horas, na Casa da Criança e do Jovem Chilli (lugar Österreicher
strasse 54 em 01279 Dresden).
Nós falamos alemão e inglês.

Schola ludus e. V. – tschechisch-deutscher Bildungsverein
Altkaditz 23
01139 Dresden
...
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℡0162-3699756
E-Mail: info@scholaludus.org
Internet: www.scholaludus.org
Nosso horário de expediente:
Segunda a sexta das 8h às 16h
Autocarro linha nr. 72 (paragem Altkaditz)

Schola ludus e. V. - associação educacional checo-alemã
(Schola ludus e. V. – tschechisch-deutscher Bildungsverein)
Quem somos nós?
A associação educacional checo-alemã Schola ludus e.V. é uma associação sem fins
lucrativos criada em 2005. Os seus objectivos incluem, sobretudo, a promoção do
bilinguismo e do multilinguismo entre crianças de origem checa, bem como ofertas
educativas e culturais. A associação contribui para o entendimento cultural entre tchecos e
alemães.
Nossa oferta:
Através de várias ofertas educacionais expandimos e desenvolvemos o vocabulário e de
forma lúcida, aumentamos a competência linguística das crianças. As crianças, e
adolescentes aprendem a gramática e a ortografia da língua tcheca em oito grupos. Nos
primeiros anos, treinamos o vocal, jogos de movimento e dança, em particular. Isto ajuda a
consolidar o desenvolvimento linguístico á medida que as crianças crescem, treinamos
poemas, contos de fadas e histórias, até mesmo trabalhos posteriores em projetos
pequenos sobre tópicos atuais. A segunda língua deve ser aceita como algo natural, útil e
importante. Até mesmo bebês estão presentes, mesmo que não possam participar
ativamente ainda. No entanto, é importante que eles sejam introduzidos à linguagem
naturalmente desde o início.
Nós falamos alemão, checo e inglês.

SPIKE Dresden / Altstrehlen 1 e. V.
Karl-Laux-Straße 5
01219 Dresden
℡0351-2818084
E-Mail: kontakt@spikedresden.de
Internet: www.spikedresden.de
Nosso horário de expediente:
Segunda, terça e quinta 16-19 horas
Quarta-feira 16 às 18 horas
Autocarro linha nr. 75 (paragem Karl-Laux-Straße)
Autocarro linha nr. 87 (parada Marie-Wittich-Straße)
...
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Autocarro linha nr. 66 (parada Spitzwegstraße)

SPIKE Dresden / Altstrehlen 1 e. V.
Quem somos nós?
O SPIKE é um centro cultural e juvenil de Dresden com mais de 20 anos de história. O foco da
nossa ação tem sido tradicionalmente apoiar iniciativas de jovens e projetos interessantes,
moldar a cidade através de grafites legais e arte de rua, bem como artes de hip-hop. Desde o
início de 2015, o nosso foco também tem sido o desenho de projetos para e com os
refugiados.
Nossa oferta:
A sala de aprendizagem intercultural é um ponto de encontro aberto para tutoria e apoio de
professores honorários na aquisição de idiomas, treinamento, qualificação e entrada na
carreira profissional. Além disso, é possível escrever exercícios com professores honorários.
Nós falamos alemão e inglês. Nossos multiplicadores também falam Tigrinja, Árabe e Dari.

Endereço de expediente:
Zentralbibliothek im Kulturpalast
Schloßstraße 2
01067 Dresden
Bibliothek Neustadt
Königsbrücker Straße 26
01099 Dresden
℡0351-8648140
E-Mail: integration@bibo-dresden.de
Nosso horário de expediente:
Quarta-feira 17.00 (Biblioteca Central)
Sábado 11 horas (biblioteca Neustadt)
Biblioteca Central:
Carro eléctrico nr. 1, 2, 4 (paragem Altmarkt)
Biblioteca Neustadt:
Linhas de eléctrico 7, 8 (paragem Louisenstraße)
Linhas de eléctrico 3, 6, 11 (paragem Albertplatz)

Bibliotecas municipais Dresden - "Diálogo em alemão"
(Städtische Bibliotheken Dresden-„Dialog in Dresden“)
Quem somos nós?
A oferta "Dialog em Dresden" foi disponibilizada pela Städtische Bibliotheken Dresden em
cooperação com voluntários desde abril de 2017. Em grupos de discussão semanais, os
...
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imigrantes têm a oportunidade de usar suas habilidades em idioma e para treinar alemão
numa conversa descontraída.
Nossa oferta:
Na atmosfera aberta, podem ser trocadas novas experiências e pode se fazer contatos. A
alegria de falar alemão está em primeiro plano. O "Diálogo em alemão" visa despertar a
alegria e a curiosidade mútuas sobre a diversidade cultural, tornar as pessoas mais seguras
na prática da vida cotidiana e, assim, contribuir para uma integração bem-sucedida.

Strehlener Sprachtreff
Gemeinde St. Petrus
Dohnaer Straße 53
01219 Dresden
E-Mail: Monika.Scheidler@TU-Dresden.de
Internet: www.strehlen-fuer-alle.de
Nosso horário de expediente:
Segunda-feira 16 às 18 horas
Usar carro eléctrico linha nr. 9 (paragem Hugo-Bürkner-Straße),
Autocarro linha nr. 66 (paragem Corinthstraße),
Autocarro linha nr. 75 (paragem Dohnaer Straße)

Reunião de Linguas Strehlener
(Strehlener Sprachtreff)
Quem somos nós?
Somos um grupo aberto de pessoas residentes em Dresden-Strehlen. Entre nós estão
trabalhando pessoas, estudantes, aposentados e pensionistas de origens diferentes. Estes
incluem residentes de longa data, bem como imigrantes, pessoas de fé cristã e nãodenominacional. Todos que quiserem participar e contribuir são bem vindos!
Nossa oferta:
O „Strehlener Sprachtreff“ é um encontro aberto para imigrantes e pessoas de DresdenStrehlen. O objetivo é conversar entre si, criar oportunidades de falar e conhecer melhor uns
aos outros. A oferta é usada todas as semana por mais de 20 refugiados. Não há ensino de
línguas no sentido mais restrito, mas o alemão e o novo residente de Dresdnen Strehlen vêm
se e toman chá e café para conversar um com o outro.

Willkommen im Hochland e. V.
Wachwitzer Höhenweg 10
01328 Dresden
E-Mail: post@willkommen-im-hochland.de
Internet: www.willkommen-im-hochland.de
...
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Nosso horário de expediente:
De segunda a sexta das 9h às 10 h
Autocarro linha nr.61 (paragem Fernsehturm),
Autocarro linha nr.98B (paragem de Kurze Straße, Pappritz)

Bem-vindo no planalto e.V.
(Willkommen im Hochland e.V.)
Quem somos nós?
A associação "Wellkommen im Hochland e.V." foi criada em 2015 por uma iniciativa de
cidadãos para apoio aos refugiados em Pappritz e arredores. Tem muitos voluntários e
ajudantes que acessoram aulas de alemão, acompanham ao acesso de emprego e moradia,
coletam doações em expecial e organizam uma variedade de atividades de lazer nos campos
desportivos e culturais.
Nossa oferta:
Oferecemos aulas diárias de idiomas para refugiados em Pappritz e Niederpoyritz. Não se
trata apenas de aprender alemão, mas também da vida cotidiana, costumes da Alemãnha.
Muitas vezes, os requerentes de asilo recorrem aos nossos professores de alemão com
perguntas sobre o seu processo de requerimento de asilo.
Nós falamos alemão e inglês.

Endereco postal:
Willkommen in Johannstadt
Evangelische Hochschule Dresden
Dürerstraße 25
01307 Dresden
℡ 0351-469020
E-Mail: info@willkommen-in-johannstadt.de
Internet: willkommen-in-johannstadt.de/
Enderco de expediente
Johannstädter Kulturtreff e. V.
Elisenstraße 35
01307 Dresden
Nosso horário de expediente:
Quarta-feira das 10 ás 12 horas
Usar carro eléctrrico linha nr. 13 (paragem Sachsenallee)
Autocarro linha nr. 62 (paragem Böhnischplatz)

...
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Endereco de expediente:
Evangelische Hochschule (EHS) / Edifício Correio, sala C.002
Gerokstraße 14 (utilizar a entrada Hans-Grundig-Straße)
01307 Dresden
Horarário de expediente
Quinta feira das 19 às 21 horas
Usar carro eléctrrico linha nr. 13 (paragem Gerokstraße)
Autocarro linha nr. 62(paragem Dürerstraße)

Bem vind em Johannstadt
(Willkommen in Johannstadt)
Quem somos nós.
„Willkommen in Johannstadt“ é uma rede organizada de residentes honorários de
johannstadt.
Agrupamos e coordenarmos o nosso compromisso para com os refugiados e emigrantes em
Johannstadt e arredores. A nossa missão é de viver um relacionamento pacífico e aberto e
promover respeito mútuo, tolerancia e curiosidade por outras culturas. O foco do nosso
compromisso, é fornecermos apoio inicial aos emigrantes na sua integração, como
aprendizagem da lingua, viver a nossa cultura e encontrar caminhos de acesso na nossa
sociedade. „Willkommen Johannstadt“ tráz junto os residentes de Johannstadt e refugiados.
Ficamos muito felizes se voce puder nos apoior com ideias, experiencias e seu tempo.
Nossa oferta:
Curso de lingua „alemão para mulheres“ (com assistencia ás criancas). Os residentes de
Dresden dispoem-se para oferecerem um curso gratuito para ajudar as mulheres a aprender
alemão. Nós supervisamos as criancas para que as maes e seus filhos possam participar
facilmente nos cursos.
Curso de linguas“alemã para todos“ („Deutsch für alle“)
Os residentes de Dresden dispoem se para oferecer um curso gartuito comun para
aprendizagem de alemão. Todos são bem vindos.
Nós falamos alemão, ingles e francês

Endereco postal:
Technische Universität Dresden
Zentrum für Integrationsstudien
Zellescher Weg 22
01062 Dresden ZfI – Zentrum für integrationsstudien
Endereco de expediente:
ZfI – Zentrum für Integrationsstudien
...
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Edifício seminário nr.1 SE-1, 14
Zellescher Weg 22
01217 Dresden
℡ 0351-46340627
E-Mail: initiative.deutschkurse@mailbox.tu-dreseden.de
Internet: www.ida-dresden.de
Nosso horário de expediente:
Marcar consulta nosso escritório no edifício Zellescher Weg 17, sala A004
Uasr Autocarro linha nr. 61(paragem Dresden Staats- und Universitätsbibliothek)

ZfI- Centro de Estudos de integração
(ZfI- Zentrum für Integrationstudien)
Quem somos nós:
IDA- Dresden é uma iniciativa de estudantes criada desde setembro de 2015. Ela é apoiada
por funcionários da universidade técnica de dresden „TU Dresden“ e outros reseidentes de
Dresden. Com o nosso trabalho, perseguimos os seguintes objectivos:
- Coordenar programas de assistencia estudantil para refugiados
- Desenvolvimento e coordenacao de servicos para integração de refugiados
- Promocao do intercambio intercultural entre estudantes refugiados e estudantes
nativos
- Educação política e sencibilização intelectual para os estudantes
Nossa oferta:
- Cursos de alemão e mesas ABC em tres instalaçoes em Dresden
- Programa Buddy „MAKE NEW BUDDIES“ (Faça novos amigos- refugiados conheça
morradores“: organizando e supervizando patrocínios entre estudantes de Dresden.
- Cursos de lingua para refugiados na Universidade técnica de Dresden
- Encontros de trabalho de casa na Universidade Técnica em Neustadt
- Série de eventos com workshops e palestras sobre temas relevantes
Nós falamos alemão, ingles, árabe,frances e espanhol.

Zusammenarbeit mit Osteuropa- Jugend e. V. (ZMO – Jugend e. V.)
Kipsdorf Straße 100
01277 Dresden
℡ 0351-2899276
E-Mail: zmo-jugend@web.de
Internet: www.zmo-jugend.de
Nosso horário de expediente:
Quinta-feira das 16:00 às 17:00 horas (dos 6 aos 9 anos),
das 17:30 às 18:30 horas (10 a 14 anos),
das 19:00 às 20:00horas (dos 14 aos 16 anos)
...
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Carro eléctrico nr.4, 10 (paragem Altenberger Straße),
Autocarro linhas nr. 65, 85, 87 (paragem Altenberger Straße)
Cooperação com a Europa Oriental Juventude e. V. (ZMO-Jugend e. V.)
(Zusammenarbeit mit Osteuropa- Jugend e. V. (ZMO – Jugend e. V.))
Quem somos nós?
O ZMO- Jugend e.V. é uma associação sem fins lucrativos reconhecida de organização de
bem-estar juvenil livre. O principal objetivo do nosso trabalho é apoiar e encorajar os jovens
imigrantes em sua integração social e cultural, cultivar os bens culturais herdados e
promover a compreensão intercultural. Nossas ofertas estão abertas tanto para imigrantes
quanto para crianças e os adolescentes locais. O trabalho infantil e juvenil da nossa
associação é variado e inclui acessoria, trabalho com grupos, ofertas abertas e temáticas,
projetos e eventos individuais.
Nossa oferta:
Oficina de Literatura (Literaturwerkstatt)
A linguagem, especialmente para crianças imigrantes, é a barreira ou a ponte de acesso na
nossa sociedade. No „Literaturwerkstatt“, a imaginação das crianças é provocada por
imagens e jogos de palavras e, ao mesmo tempo, aprendem mais sobre a origem das
características linguísticas. É assim que promovemos habilidades de linguagem e
experimentação criativa. Ao escrever suas próprias histórias, as crianças descobrem como é
bom construir seu próprio mundo e não apenas assumir os mundos prontos dos outros. As
crianças também gostam de ler e compartilhar suas próprias histórias. O projeto inclui
leituras e exposições.
Nós falamos alemão.

