Kostenlose Sportangebote für
Kinder aus der Ukraine

Diese Info kann an alle geflüchteten Familien mit Kindern weitergeleitet werden
Wir laden alle Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren - mit oder ohne Beeinträchtigung ein, in unseren Vereinssport mitzumachen

Wann?

Die Angebote finden in der Regel 1x in der Woche zu verschiedenen Zeiten statt.

Was?

Wir haben Plätze frei in Bewegungsgruppen, aber auch in Sportarten,
wie Fußball, Basketball, Handball, Capoeira, Kung Fu, Discgolf oder Tanz…

Wo?

Verschiedene Standorte in Berlin, v.a. am Prenzlauer Berg

Wie komme ich an einen Platz?
Schreibt uns, welches Alter das Kind hat und welche Sportart es gern mag
– wir helfen Euch gern individuell bei der Suche!
Was ist Pfeffersport?
Pfeffersport e.V. ist Berlins größter inklusiver Sportverein. Seit über 30 Jahren bieten wir in Berlin
Sport für alle an und setzten und für Vielfalt ein. Mit unseren Sportangeboten wollen wir, dass
• alle Freude an Bewegung haben.
• alle Menschen sich über Sport begegnen.
• die Teilnehmenden ihr Selbstwertgefühl stärken.
• Vorurteile abgebaut werden. Statt Leistungsdruck und Wettkampf steht bei uns der Spaß, der
Teamgeist und die Fairness im Vordergrund.
QR-Code zur Projektseite:
Euere Ansprechparnterin:
Margarete Goj: Tel.: 0176/26 82 39 72 oder goj@pfeffersport.de

Unser Projekt "Ukraine Sport Support“ wird finanziell unterstütz durch

Безкоштовні спортивні пропозиції для
дітей з України
Цю інформацію можна надіслати всім сім'ям біженців з дітьми
Ми запрошуємо всіх дітей віком від 3 до 18 років -з обмеженими можливостями або без
них - взяти участь у нашому клубі.

Коли?

Пропозиції зазвичай відбуваються раз на тиждень у різний час.

Що?

У нас є місця в групах фізичних вправ, а також у спортивних секціях,
такі як футбол, баскетбол, гандбол, капоейра, кунг-фу, диск-гольф або танці
B різних місцях Берліна, особливо в Пренцлауер Бергу

Де?

Як отримати місце?
Напишіть нам якого віку дитина і який вид спорту їй подобається
– ми будемо раді допомогти вам індивідуально з пошуком!
Що таке Pfeffersport?
Pfeffersport e.V. є найбільшим інклюзивним спортивним клубом Берліна. Ми пропонуємо спорт
для всіх жителів Берліна вже понад 30 років і прагнемо до різноманітності. З нашими спортивними
пропозиціями ми хочемо цього
• всі отримують задоволення від руху.
• всі люди знайомляться через спорт.
• учасники зміцнюють свою самооцінку.
• Упередження руйнуються. Замість тиску на результативність і конкуренції ми зосереджуємося на
веселощах, командному духу та чесності.
QR-Code zur Projektseite:
звернутся до:
Margarete Goj: Tel.: 0176/26 82 39 72 чи goj@pfeffersport.de

Наш проект «Ukraine Sport Support» здійснюється за фінансової
підтримки

