
 

   

Marktplatz 5'te her zaman bir faaliyet var! 

Neredeyse her gün tüm yaş grupları için 

teklifler ve etkinlikler yapılmaktadır. Lütfen 

uğrayın ve bilgi alın! Birkaç öneri: 

Repair-Cafè 

 

Çöpe atmak mı? Bizimle değil! 
Arızalı küçük mobilyaların, elektrikli 
küçük cihazların ve çok daha fazlasının 
onarımı konusunda ücretsiz yardımcı oluyoruz! 
 
Yılda 5 ilave 6 Cumartesi günü saat 14 ve  
17 arasında 

Yaratıcı grup 

Perşembe günleri saat 14'ten itibaren - tığ işi, 
örgü veya dikiş - bir fincan kahve eşliğinde pek 
çok şey mümkündür. 
 
Bebek malzemeleri için ücretsiz mağaza, 
Hannover Şehri Sosyal Yardımları 

Yetişkinler için çay saati 

Cuma günleri, 14 günde bir, saat 17'de bir 
fincan çay eşliğinde bizimle Almanca olarak 
çeşitli konular hakkında konuşun. 
 
Laatzen'deki mülteciler ağının çalışma grubu 
dili 

 

Şehir evi 

Şehir evinde çeşitli teklifler sunulur. Bu 
tekliflerin çoğu yaşlı insanlara 
yöneliktir.Örneğin sinema öğleden sonraları, 
konserler, okumalar, oturma egzersizleri, kart 
veya bilgisayar grupları. 

 0511 8205-5401 
Stadthaus@laatzen.de 
Stadthaus Laatzen, Marktplatz 2 

Gönüllü usta hizmeti 

Gönüllü usta hizmeti 
Evde ve bahçede küçük onarımlar 
yapar. 

 0511 8205-5423 

Gönüllü konut danışmanlığı 

Oturduğunuz konut artık yaşlılığın 
gereksinimlerini karşılamıyorsa, onu 
uyarlamak mantıklı olacaktır. Gönüllü konut 
danışmanlığı uygulanacak önlemler ve 
bunun finansmanı hakkında bilgi verir 

 0511 8205-5402 

Gönüllü ziyaret hizmeti 

Yalnız yaşamayı seviyorsunuz ancak bazen 
konuşacak birinin eksikliğini mi 
hissediyorsunuz? Ziyaret hizmetimizin 
gönüllüleri düzenli olarak yaşlıları ziyaret 
etmektedir. 

 0511 8205-5402 

Diğer teklifler kentsel entegrasyon ve 
katılım koordinasyonundan 
sorulmalıdır: 

 0511 8205-5033 

integration@laatzen.de 

 

Laatzen'deki mülteciler için ağ 

Tekliflerimiz çok yönlüdür: Birbirimizi 

tanımak ve ön yargıları kırmak için dini ve 

kültürel bayramları birlikte kutluyoruz. 

Ayrıca, Laatzen'deki hayatı tanımak için 

düzenli olarak etkinlikler ve Almancayı daha 

ileri seviyeye çıkarmak için dil kursları 

sunuyoruz. 

Almanca, İngilizce, Arapça, Kürtçe ve 

talep üzerine Farsça konuşuyoruz. 

0511 36583962 ya da 0179 6109141 

info@willkommen-in-laatzen.de 

Anlayış Parkı 

Anlayış Parkı, Laatzen'in merkezinde özel bir 

atmosfere sahip eşsiz bir yerdir. Bütün 

kültürlerin genci ve yaşlısı burada 

buluşmaktadır. Giriş ücretsizdir. 

Anlayış Parkı'ndaki etkileşimli 

bahçe (bahçe evinin arkasında) 

Açık bahçe buluşmaları, her Perşembe, 

yakl. saat 17:00'den itibaren 

Kültürlerarası bahçe 

Bahçe, hasat ve kutlama için tüm 

kültürlerden çocuklar ve yetişkinler için 

Leine-Center yakınında küçük bir cennet. 

Jukus e.V. 

info@leine-jukus.de
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Ulusal teklifler 

Üstra'nın yaşlılar ağı kartı  

Yaşlı ağı kartı, yaşlılık aylığı veya 60 

yaşından itibaren emekli maaşı alan herkes 

veya 60 yaşından itibaren kısmi emekliliğin 

boş zaman aşamasında olan kişiler için aylık 

bir karttır. Bu kart, Hannover bölgesinin 

tamamındaki seyahatler için geçerlidir. 

 0511 590-9000  

Üstra refakat hizmeti  

Hareket kısıtlılığı olan yolculara otobüs ve tren 

yolculuklarında Üstra çalışanları tarafından 

ücretsiz olarak eşlik edilir ve taşıta binerken, 

inerken ve taşıt değiştirirken desteklenir. 

 0511 1668-0

Ücretsiz olarak Hannover'deki müzeye 

Müze ziyareti her zaman iyidir. Hatta bazı 

günlerde giriş ücretsizdir. 



www.hannover.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boş zaman teklifleri 

 

 

Flyer Freizeitangebote 

Sprache Türkisch 

 

 

 

 

Yaş ve göç çalışma grubu  

Laatzen şehri yaşlılar kurulu  

Laatzen şehri yaşlılar ofisi  

Entegrasyon ve katılım koordinasyonu  

Laatzen e.V.'deki mülteciler için ağ 

 

 

 

 

 

Seniorenbeirat Stadt Laatzen 
Marktplatz 2, 30880 Laatzen 

 0511 8205-5424

seniorenbeirat@laatzen.de 

1. Baskı 2022
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