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Sự kiện khởi động dự án

LIÊN HỆ

GeniAl:
Gemeinsam
bewegen - Gesund
leben im Alter

Phụ trách dự án:
Abdoul Yacoubou
Email: kontakt@moveglobal.de

ĐT: (030) 24171844
Nhân viên dự án:
Leonel Richy Andicene

"Fit, gesund und munter im Alter“

Email: richy-andicene@moveglobal.de

ĐT: (030) 24171844
Chương trình này diễn ra tuân theo các quy tắc 3G
(những người đã tiêm chủng, đã khỏi bệnh, đã
được kiểm tra âm tính).

Được tài trợ bởi:

Do các hạn chế bởi Covid19, số lượng người tham
gia được giới hạn ở mức 30 người.
Để tham gia, vui lòng đăng ký trước ngày 8 tháng
11 năm 2021 tại: kontakt@moveglobal.de.
Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp Quý vị!

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI
Trân trọng kính mời Quý vị tham gia
sự kiện khởi động dự án mới của
chúng tôi “Khỏe khoắn và sống động
khi về già” thuộc các hoạt động của
dự án GeniAl dành cho người cao tuổi
có tiền sử nhập cư (GeniAl:
Gemeinsam bewegen – Gesund leben
im Alter). Dự án này nhằm phát triển
sức khỏe và mở rộng kỹ năng vận
động của những người lớn tuổi có
tiền sử nhập cư thông qua các biện
pháp truyền đạt kiến t hức về những
chủ đề liên quan đến sức khỏe. Để
đạt được những mục tiêu này, chúng
tôi cung cấp sự kết hợp của các hoạt
động khác nhau như: tập thể dục,
dinh dưỡng, tư vấn và cung cấp kiến
thức và thông tin liên quan đến sức
khỏe.
Tại sự kiện khởi động dự án, chúng tôi
kính mời tất cả những công dân lớn
tuổi có tiền sử nhập cư (từ 50 tuổi),
các tổ chức nhập cư, câu lạc bộ thể
thao, những nhân viên công tác xã
hội với người cao tuổi, cũng như mọi
đối tượng quan tâm đến tham gia.

ĐỊA ĐIỂM:
WERBELLINSTR. 42
12053 BERLIN
(TRONG KHUÔN VIÊN CỦA
TRUNG TÂM CỘNG ĐỒNG
NEUKÖLLN)

13:00 Thong thả đến
13: 15 -13:30 Mở đầu, chào hỏi từ
ban tổ chức
13:30 - 14:00 Giới thiệu dự án và
phần hỏi đáp
14:10 - 15:15: Thảo luận:
Người cao tuổi ở Berlin,
thách thức và cơ hội!
Làm thế nào để nâng cao sức khỏe cho
người di cư lớn tuổi?
15:15 -15:25: Nghỉ giải lao
15:25 -16:30: Các hoạt động thể thao
16:15 – 17:00: Ăn nhẹ và kết thúc
Những khách mời tham gia phần
thảo luận:
Đại diện của hiệp hội Al-Huleh
Đại diện của tổ chức AKI e.V.
Đại diện của tổ chức GepGemi e.V.
Bà Madeleine Sakar: Giám đốc điều
dưỡng Ma Maison GmbH
Đại diện của tổ chức SV BVB 49 e.V.

