
 

 

 

JuCa Treff 

Jeden Mittwoch und Donnerstag 16-18 Uhr 

1x im Monat Dienstags 16-18 Uhr 

Ab alle ab 6 Jahren 

-Kicker, Flipper, Spiele, Basteln, Sport- 

 

JuCa-Jugend-Abend 

1x im Monat Mittwochs 18-20 Uhr 

Für Jugendliche ab 12 Jahren 

-Chillen und Projekte planen- 

 

JuCa-Natur-Gruppe 

1x im Monat Dienstags 16-17:30 Uhr 

Für alle ab 6 Jahren 

-Rallye, Sport und Natur- 

 

Teamer-Treff 

Flexible Treffen 

Wer sich ebenfalls ehrenamtlich engagieren möchte ist hier richtig 

-Unsere Ehrenamtlichen treffen sich- 

 

Zukunftsberatung 

Zu jeder Zeit 

Wir beraten beim Thema Ausbildung/Studium/Praktikum 

-Gerne Termin vereinbaren- 

 

Spieleausleihe 

Zu jeder Zeit 

Leiht euch euer Lieblingsspiel für Zuhause aus 

-Einfach Termin vereinbaren- 

 

Basteltüten 

Beachtet hierzu unsere Ankündigung auf Social Media 

-Basteltüten mit wechselnden Inhalt für alle- 

 

 
-Ihr wollt mitmachen? Dann bitte vorher anmelden- 

 

Rückfragen und Anmeldungen unter: 

Jugendarbeitnievenheim@gmail.com 

0157-31556458 

Facebook: JuCa Nievenheim 

Instagram: juca_nievenheim 



Пропозиції дозвілля в
 

 

 

Зустріч JuCa 

Щосереди та щочетверга з 16 до 18 год. 

1 раз на місяць по вівторках з 16 до 18 год. 

Для усіх від 6 років 

-Футбол, пінбол, ігри, рукоділля, спортивні заходи- 

 

Молодіжний вечір JuCa 

1 раз на місяць по середах з 18 до 20 год. 

Для підлітків від 12 років 

-Тусовка та планування проєктів- 

 

Група натуралістів JuCa 

1 раз на місяць по вівторках з 16:00 до 17:30 год. 

Для усіх від 6 років 

-Ралі, спортивні заходи та зустрічі на природі- 

 

Зустріч із командою 

Гнучкі зустрічі 

Якщо ви також хочете стати волонтером, то ця зустріч саме для вас 

-Зустріч наших волонтерів- 

 

Консультування щодо майбутнього 

У будь-який час 

Консультуємо з питань професійної підготовки/навчання у вузі/стажування 

-Домовтеся про зустріч- 

 

Прокат ігор 

У будь-який час 

Візьміть вашу улюблену гру додому 

-Просто домовтеся про зустріч - 

 

Сумки для рукоділля 

Слідкуйте за нашими оголошеннями у соціальних мережах 

-Сумки для рукоділля зі змінним вмістом для кожного- 

 

 

-Бажаєте взяти учать? Тоді, будь ласка, зареєструйтесь заздалегідь- 
 

Довідка та реєстрація за ел. адресою: 

Jugendarbeitnievenheim@gmail.com 

0157-31556458 

Facebook: JuCa Nievenheim 

Instagram: juca_nievenheim 
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