
TВітання від місцевої асоціації
Еура Маннергеймін захисту
дітей! Ми щиро вітаємо вас,
українців, взяти участь у наших
заходах.
Маннергеймін асоціація захисту
дітей або MLL, — це
загальнонаціональна організація,
яка сприяє благополуччю дітей,
молоді та сімей з дітьми.

MLL Eura організовує регулярні
заходи та різноманітні заходи.
Інформацію про нашу діяльність
ви можете знайти у Facebook та
Instagram

https://www.facebook.com/MLL.Eura
https://instagram.com/mll_eura

Ви також можете зв’язатися з нами за адресою електронної пошти euran.mll@gmail.com
Нижче наведено кілька порад щодо безкоштовних заходів цієї весни.

СІМЕЙНЕ КАФЕ ПО ПОНЕДІЛКАХ З 09:30 ДО 11:30
Чат-клуб для дорослих та ігровий клуб для дітей, а також сніданок щопонеділка. Місце
розташування: Еура сімейний центр, місце зустрічі в Перлині,за адресою :Satakunnankatu 12, Eura.

ВОДЯНІ ГЕРОЇ У СУБОТУ 23 КВІТНЯ 2022 РОКУ З 09:00 ДО 12:00 (БАСЕЙН ПРАЦЮЄ ДО 16:00)
Плавання та навчання навичкам безпечної води, а також інші види діяльності (наприклад,
конкурс малюнків) для дітей. Також з 11:00 до 14:00 продається суп на обід. Вартість квитка для
купання 0-6 років 0 € (з дорослим), 6-16 років 3,80 €, дорослий 6 €. Місце розташування: Еура
спортивний зал (басейн), Eurantie 33, Eura

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ ЗАХІД У НЕДІЛЮ, 1 ТРАВНЯ 2022 РОКУ
Пікнік для всієї родини. Розпис на обличчі, в продажі також пончики та лимонад. Більш детальний
час і програма ще відкриті.Більш детальнішу інформацію надамо пізніше. Місце розташування
Еура сімейний центр Перлина. Satakunnankatu 12, Eura.

СТАРИЙ ІГРОВИЙ ДЕНЬ У ЧЕТВЕР 26.5.2022 З 13:00 ДО 16:00
(СВЯТО ВОЗНЕСІННЯ)
Широкий вибір старовинних ігор, жива музика, кафе тощо.
Розташуванняi: Kauttuan Ruukinpuiston Tallinmäki,
Varkaudenmäentie 1, Eura

TERVETULOA - ЛАСКАВО ПРОСИМО!
Sanna Salomaa
Голова організації
sanna.salomaa@eura.fi
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