
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sinh hoạt (Wohnen)  elixir Dresden e. V. Hiệp hội (Thuốc tiên) Dresden Frühlingsstraße 14 01099 Dresden  Số điện thoại: 01578-0356765 E-Mail:  kontakt@elixir-dresden.de Internet: www.elixir-dresden.de  Tuyến xe điện 7, 8 (bến xuống Tannenstraße)  Hiệp hội (Thuốc tiên) Dresden - Trung tâm thí nghiệm cho cuộc sống văn hóa ở Dresden elixir Dresden e. V. - Experimentierzentrum für interkulturelles Leben in Dresden  Chúng tôi tự giới thiệu: Hiệp hội "elixir Dresden e. V. i.G." được thành lập vào tháng 1 năm 2016 bởi mười người. Những người đã tự nguyện gắn bó với Hiệp hội này, muốn tạo ra một địa điểm ở Dresden, nơi mà những người tị nạn và cư dân Dresden, mặc dù có nhiều đặc điểm về ngôn ngữ, văn hóa và lối sống khác nhau, có thể chung sống tốt với nhau.  Hoạt động của chúng tôi: Elixir Dresden e. V. tổ chức một trung tâm đa văn hóa cho các cuộc giao lưu, văn hóa và học tập. Tương tự như vậy, một khu chung cư xã hội và bao gồm cả nhà ở cho khoảng 150 người trong các tòa nhà mới xây và các tòa nhà cũ đã được tân trang lại. Điều này sẽ được thực hiện bởi một tổ chức hợp tác xã cho đời sống văn hóa, sống và làm việc, và trong tương lai sẽ phản ánh sự đa dạng của người dân ở Dresden. __________________________________________________________________________  JohannStadthalle e. V. Hiệp hội Hội trường quận JohannStadt BundschuhTreff Tụ điểm Bundschuh Bundschuhstraße 13 01307 Dresden  Điện thoại: 0351-50193160 Email: verein@johannstadthalle.de Internet: www.johannstadthalle.de  Giờ làm việc của chúng tôi: thứ Hai từ 9 đến 12 giờ, thứ Ba từ 14 đến 18 giờ, thứ Tư từ 9 đến 12 giờ, thứ Năm từ 14 đến 18 giờ, thứ Sáu theo lịch hẹn  Tuyến tàu điện 6, 10 (bến Sachsenallee), xe buýt 62 (bến Bönischplatz)  Hiệp hội Hội trường quận JohannStadt JohannStadthalle e. V. 



 Chúng tôi tự giới thiệu:  Trong ba cơ sở của Hội trường quận JohannStadthalle e. V. – Mái nhà sống động, Trung tâm văn hóa quận JohannStadt và Tụ điểm Bundschuh. Những người ham thích có thể tìm được ở đây mặt bằng và nhiều dịch vụ khác để tổ chức sự kiện và sinh hoạt giải trí. Ở đây, từ người lớn tuổi cho đến người trẻ tuổi có thể gặp gỡ, trao đổi với nhau, học hỏi lẫn nhau. Cả ba trung tâm của hội trường đều rộng mở chào đón quý khách đến sinh hoạt với không khí thân mật..  Vào tháng Bảy năm 2014, với chủ trương mở rộng hoạt động trong địa bàn thành phố, tụ điểm BundschuhTreff tại địa chỉ Bundschuhstraße 13 quận Johannstadt Dresden đã được được đưa vào hoạt động. Ba căn phòng được trang bị nội thất khang trang trong khu nhà cao tầng tạo nên một không gian thoải mái. Dân cư trong khu vực có thể cùng nhau tham gia những sinh hoạt xã hội cũng như tổ chức tọa đàm thân mật.  Dịch vụ của chúng tôi:  Tụ điểm Bundschuh (BundschuhTreff)  Chúng tôi thường xuyên tổ chức các nhóm đánh bài Rommé, một cuộc họp khu phố mở và cuộc gặp mặt bên ly cà phê của các nhà triết lý. Tất cả những người quan tâm đều được chào đón.  Chúng tôi sẽ rất vui và nhiệt liệt đón chào các bạn, những người có nguồn gốc nhập cư!  Chúng tôi giao tiếp bằng tiếng tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Pháp. ______________________________________________________________________  SUFW Dresden e. V. - Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e. V.  Hiệp hội đào tạo chuyển nghề và nâng cao nghiệp vụ Dresden Sachsen Betreutes Wohnen für Jugendliche Hỗ trợ cuộc sống cho thanh thiếu niên Am Lehmberg 46 01157 Dresden  Số điện thoại: 0351-42073730 und 0159-04459761 Fax: 0351-4210796 E-Mail: m.kokot@sufw.de Internet: www.sufw.de/Betreutes_Wohnen.html  Giờ tiếp khách của chúng tôi: theo lịch hẹn  Tuyến xe điện số 1, 12 (bến xuống Leutewitz) Tuyến xe buýt số 92 (bến xuống Droste-Hülshoff-Straße)  Hiệp hội Dresden Đào tạo chuyển nghề và nâng cao nghiệp vụ Sachsen Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e. V.  Chúng tôi tự giới thiệu: SUFW Dresden e. V., từ năm 1990, được công nhận là một tổ chức hoạt động về định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề và nâng cao nghiệp vụ, việc làm, động viên, giới thiệu, cũng như quản lý và hội nhập .   



Hoạt động của chúng tôi: Sau khi tìm hiểu rõ hoàn cảnh sống thực tế, chúng tôi bố trí cho những thanh niên một chỗ ở tạm thời, khác biệt. Nơi có người quản lý, an toàn, được bảo vệ và che chở. Hơn nữa, họ nhận được sự hướng dẫn để học các kỹ năng sống cho một cuộc sống tự lập và ứng sử với mọi tình huống trong cuộc sống hàng ngày. Cùng nhau, chúng tôi giúp họ định hướng cho triển vọng trong tương lai từ hoàn cảnh thực tế cho phép. Với khả năng của từng cá nhân, họ có thể tham gia vào cuộc sống của xã hội. Hiệp hội Sächsische Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e. V. là một một tổ chức được công nhận đỡ đầu về phúc lợi cho thanh thiếu niên hoạt động trong mạng lưới dịch vụ toàn diện, từ giáo dục, việc làm trong các cơ sở thanh thiếu niên cho đến việc đào tạo nghề cho những người trẻ tuổi.  Chúng tôi nói tiếng Đức, Nga, Anh, Pháp, Ả Rập và Amharic(Ethiopia).   (Landeshauptstadt Dresden, Integrations- und Ausländerbeauftragte, Stand: Februar 2018)  


