НИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ СЪВЕТ И  ЩЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ СЪВЕТ И  ВИ ДАДЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ СЪВЕТ И М СЪВЕТ И  СЪВЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ СЪВЕТ И Т И  И
ОРИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ СЪВЕТ И НТ И АЦИЯ

Die NachbarschaftshilfeDeutsche und ausländische Familien

Freundschaft zwischen
Ausländern und Deutschen e.V.

Goethestr.53
80366 München
‣   Ако Вие или Ваш близък            Вие или Ваш близък            или Ваш близък            близък
имате или Ваш близък            увре или Ваш близък           ждане или Ваш близък           
‣   Ако Вие или Ваш близък            сте или Ваш близък            о Вие или Ваш близък           т ско Вие или Ваш близък           ро Вие или Ваш близък            в Ге или Ваш близък           рмания  
или живе или Ваш близък           е или Ваш близък           те или Ваш близък            тук по Вие или Ваш близък           -дълго Вие или Ваш близък           ,
но Вие или Ваш близък            по Вие или Ваш близък           ради увре или Ваш близък           ждане или Ваш близък            или
хро Вие или Ваш близък           нично Вие или Ваш близък            забо Вие или Ваш близък           ля  ване или Ваш близък            имате или Ваш близък           
зарудне или Ваш близък           ния   в рабо Вие или Ваш близък           тата или
е или Ваш близък           же или Ваш близък           дне или Ваш близък           вие или Ваш близък           то Вие или Ваш близък           
‣   Ако Вие или Ваш близък            не или Ваш близък            го Вие или Ваш близък           во Вие или Ваш близък           рите или Ваш близък            до Вие или Ваш близък           бре или Ваш близък           
не или Ваш близък           мски

Мая Маркова -  Маркова Работа с хора с увреждания Маркова - 
Приемно време:
Вторник
9:00 - 12:00
Четвъртък 9:00 - 12:00
/Телефонен контакт и извън
приемното време/
Тел. 089/ 537 102
maiamarkova@die-nachbarschaftdhilfe.de
www.die-nachbarschaftshilfe.de

‣   Ако Вие или Ваш близък            хо Вие или Ваш близък           де или Ваш близък           не или Ваш близък           то Вие или Ваш близък            по Вие или Ваш близък            служби и
учре или Ваш близък           жде или Ваш близък           ния   Ви прите или Ваш близък           сня  ва

Die Nachbarschaftshilfe deutsche und ausländische
Familien
Arbeit mit Menschen mit Behinderungen

Ние информираме и  информираме информираме и  и
подкре информираме и пяме информираме и 
хора с увреждания и  увре информираме и ждания и
те информираме и хните информираме и  близки

Как да
стигнете до
нас

Ние или Ваш близък            ще или Ваш близък            Ви по Вие или Ваш близък           мо Вие или Ваш близък           гне или Ваш близък           м!
С финансовата  подкрепата
на:
С финансовата  финансовата
подкрепа на:

В ЧУЖБИНА ХОРАТ И А С УВРЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ СЪВЕТ И ЖАНИЯ
ПОНАСЯТ И  ДВОЙНА Т И Е ЩЕ ВИ ДАДЕМ СЪВЕТ И ЖЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ СЪВЕТ И СТ И 

Първо Вие или Ваш близък           начално Вие или Ваш близък           то Вие или Ваш близък            о Вие или Ваш близък           рие или Ваш близък           нтиране или Ваш близък            в
е или Ваш близък           дна но Вие или Ваш близък           ва държава не или Ваш близък            е или Ваш близък            ле или Ваш близък           сно Вие или Ваш близък           . За
хо Вие или Ваш близък           рата с увре или Ваш близък           ждания   или
хро Вие или Ваш близък           нични забо Вие или Ваш близък           ля  вания   е или Ваш близък            о Вие или Ваш близък           ще или Ваш близък            по Вие или Ваш близък           трудно Вие или Ваш близък           .
Че или Ваш близък           сто Вие или Ваш близък            те или Ваш близък            идват о Вие или Ваш близък           т страни, в
ко Вие или Ваш близък           ито Вие или Ваш близък            не или Ваш близък            са по Вие или Ваш близък           лучавали
до Вие или Ваш близък           статъчно Вие или Ваш близък            по Вие или Ваш близък           дкре или Ваш близък           па о Вие или Ваш близък           т
държавата.
По Вие или Ваш близък           ради то Вие или Ваш близък           ва те или Ваш близък            се или Ваш близък            чувстват
изо Вие или Ваш близък           ставе или Ваш близък           ни и че или Ваш близък           сто Вие или Ваш близък            се или Ваш близък           
прите или Ваш близък           сня  ват да по Вие или Ваш близък           търся  т
по Вие или Ваш близък           мо Вие или Ваш близък           щ или не или Ваш близък            зная  т към ко Вие или Ваш близък           го Вие или Ваш близък            да
се или Ваш близък            о Вие или Ваш близък           бърнат.

Ние или Ваш близък            ще или Ваш близък            Ви по Вие или Ваш близък           дкре или Ваш близък           пим!

ХОРАТ И А С УВРЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ СЪВЕТ И Ж ДАНИЯ ИМ СЪВЕТ И АТ И  ПРАВО
НА СВОБОДЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ СЪВЕТ И Н ДОСТ И ЪП ДО РАБОТ И А

Вие или Ваш близък            имате или Ваш близък            въпро Вие или Ваш близък           си, свързани с
увре или Ваш близък           ждане или Ваш близък            или хро Вие или Ваш близък           ннично Вие или Ваш близък           
забо Вие или Ваш близък           ля  ване или Ваш близък            като Вие или Ваш близък           
‣   На каква по Вие или Ваш близък           мо Вие или Ваш близък           щ имам право Вие или Ваш близък            и
къде или Ваш близък            да я   по Вие или Ваш близък           луча?
‣   Каква по Вие или Ваш близък           дкре или Ваш близък           па бих по Вие или Ваш близък           лучил за
да мо Вие или Ваш близък           га да уча или рабо Вие или Ваш близък           тя  
‣   Ко Вие или Ваш близък           й ще ми отговори на въпроси    ще или Ваш близък            ми о Вие или Ваш близък           тго Вие или Ваш близък           во Вие или Ваш близък           ри на въпро Вие или Ваш близък           си
о Вие или Ваш близък           т е или Ваш близък           же или Ваш близък           дне или Ваш близък           вие или Ваш близък           то Вие или Ваш близък            свързани а
жилище или Ваш близък           , мо Вие или Ваш близък           билно Вие или Ваш близък           ст, магазини,
банки, застрахо Вие или Ваш близък           вки, защита на
по Вие или Ваш близък           тре или Ваш близък           бите или Ваш близък           лите или Ваш близък            и мно Вие или Ваш близък           го Вие или Ваш близък            други

Ние или Ваш близък            ще или Ваш близък            Ви инфо Вие или Ваш близък           рмираме или Ваш близък           !

ХОРАТ И А С УВРЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ СЪВЕТ И Ж ДАНИЯ ИМ СЪВЕТ И АТ И 
СВОЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ СЪВЕТ И Т И О М СЪВЕТ И ЯСТ И О В ОБЩЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ СЪВЕТ И СТ И ВОТ И О

В сво Вие или Ваш близък           бо Вие или Ваш близък           дно Вие или Ваш близък           то Вие или Ваш близък            си вре или Ваш близък           ме или Ваш близък           
искате или Ваш близък           
‣   да се или Ваш близък            развивате или Ваш близък            тво Вие или Ваш близък           рче или Ваш близък           ски
‣   да участвате или Ваш близък            в се или Ваш близък           минари,
курсо Вие или Ваш близък           ве или Ваш близък           , рабо Вие или Ваш близък           илници
‣   да по Вие или Ваш близък           се или Ваш близък           щавате или Ваш близък            кино Вие или Ваш близък           ,
те или Ваш близък           атър, ко Вие или Ваш близък           нце или Ваш близък           рти
‣   да танцувате или Ваш близък           , пе или Ваш близък           е или Ваш близък           те или Ваш близък            или
про Вие или Ваш близък           сто Вие или Ваш близък            да се или Ваш близък            сре или Ваш близък           щате или Ваш близък            с хо Вие или Ваш близък           ра
‣   да сте или Ваш близък            сре или Ваш близък           д приро Вие или Ваш близък           дата

Ние или Ваш близък            ще или Ваш близък            Ви пре или Ваш близък           дло Вие или Ваш близък           жим занимания  !

индивидуални конс увреждания и ултации - информационни с увреждания и ре информираме и щи - образование информираме и  – култура – с увреждания и порт – групи за взаимно подпомагане информираме и  – изле информираме и ти в природатата

