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Unterstutzt durch:

Du kommst aus der Ukraine?
Du kommst aus Deutschland?
Du bist zwischen 12 und 22 Jahre alt?
Du willst Dich mit anderen jungen Menschen in der Ukraine, Deutschland und der
Welt auf einer digitalen Plattform vernetzen und Teil einer ganz neuen Community
werden?
Dann komme ins PEACELAND: hier gründen wir eine nachhaltige Community.
Dich erwarten im PEACELAND die verschiedensten Angebote von Mini-Games über
lockere Lagerfeuergespräche am Strand bis hin zu Workshop-Angeboten aus aller Welt in
den Themenhäusern: Zukunft, Kunst & Kultur, International, Klima und Leadership. Hier
kannst Du MITGESTALTEN und wir unterstützen Dich bei der Umsetzung eigener Ideen.
Das PEACELAND öffnet ab dem 04.07.2022 mit einer großen Eröffnungswoche. Schau
einfach auf unserer Homepage vorbei, um Dich von dem Programm inspirieren zu lassen
und den Zugangslink zu erhalten: www.peaceland.team
Wir sind jeden Tag von 10:00 - 12:00 Uhr und 15:00 - 17:00 Uhr für dich da.
Klick dich einfach rein, wann immer es dir passt!
Auf PEACELAND unterhalten wir uns auf Englisch mit Übersetzungen auf Ukrainisch und
deutsch wann immer nötig!

..
Peaceland - diese Moglichkeiten erwarten Dich:









Spiel, Spaß und Abenteuer
Verbindung mit anderen Jugendlichen aus der Ukraine und Deutschland
an Workshops teilnehmen und selber leiten
aktiv werden in dieser komplizierten Welt
Kommunikation auch mit Menschen die politische Entscheidungen treffen
Deutsch lernen
Austausch über den Krieg und seine Folgen
Und vieles mehr…
Schirmfrau:
Dein Ansprechpartner für Rückfragen:
Malte Frederichs
Projektleitung Deutschland
info@peaceland.team
0163-7725271
www.peaceland.team

..
Unterstutzt durch:

Ти родом з України?
Ти родом з Німеччини?
Тобі від 12 до 22 років?
Ти хочеш зв’язатися з іншими молодими людьми в Україні, Німеччині та
всьому світі на віртуальній платформі «Peaceland» та стати частиною
абсолютно нової спільноти?
Тоді приєднуйся до «Peaceland»: тут ми створюємо стійку спільноту з молодими
людьми з України ,Німеччини та всього світу.
На нашій платформі «Peaceland» ти можеш очікувати різноманітних заходів від
міні-ігор до невимушених розмов біля багаття на пляжі, до майстер-класів з усього
світу в наступних тематичних будинках: «Майбутнє», «Мистецтво та культура»,
«Міжнародний», «Екологічний» та «Лідерство». Тут ти можеш взяти участь у
процесі СТВОРЕННЯ, а ми підтримаємо тебе у реалізації твоїх власних ідей.
Peaceland розпочинається 04.07.2022 з урочистого тижня відкриття. Просто
переглянь нашу домашню сторінку, щоб отримати натхнення для участі у проекті
та отримати особисте посилання для доступу.
www.peaceland.team
Ми будемо поруч з тобою щодня з 10:00 до 12:00 та з 15:00 до 17:00. Просто клацни
- коли тобі зручно!
У Peaceland ми розмовляємо англійською з перекладами українською та німецькою,
коли це необхідно!

У Peaceland - ці можливості чекають на тебе:









Участь у семінарах та можливість проводити їх самостійно
Міжнародне спілкування
Стати активним
Спілкуватися також з людьми, які приймають політичні рішення
Вивчення німецької мови
Обмінятися інформацією про війну та її наслідки
Спілкуйтеся з іншими молодими людьми з України та Німеччини
Und vieles mehr…
Schirmfrau:
Твоя контактна особа для будь-яких
питань:
Юхим Рибенчук
Управління проектами Україна
info@peaceland.team
+380 3767 02669
www.peaceland.team

