
SPORTS CONNECT
Gemeinsam sporteln und dabei geflüchteten 
Kindern und Familien etwas Gutes tun!

JOIN OUR TEAM PEACE!
www.athletes-for-ukraine.org
              athletes_for_ukraine

„Sport verbindet“/„Sports connect“ wurde am 06.04.2022, dem Internationalen Tag des Sports für Entwicklung und 
Frieden von Athletes for Ukraine e.V. ins Leben gerufen. 

Der TV Großwallstadt und die Direktion Jürgen Fries laden euch alle herzlich zum 
großen Kindersporttag in der Janusz-Korczak-Halle in Elsenfeld ein!

Ziel der Aktion ist es, Kinder, die aus ihrer Heimat flüchten mussten, in den Vereinssport vor Ort zu integrieren. 
Wir bauen Hemmschwellen ab und bringen eigene Kinder mit geflüchteten zusammen und rufen alle Sportvereine, 
Sportler*innen und engagierte Menschen dazu auf, sich an dieser Aktion zu beteiligen. 
Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Leuchten in die Augen der Kinder zurückkehrt, die vor Krieg, Bomben 
und Tod in ihrer Heimat flüchten mussten.

17. Dezember 2022 in Elsenfeld

PROGRAMM
16 Uhr: Eintreffen und Begrüßung mit kleinen Snacks,  
Getränken und Kaffee

16.45 Uhr - ca. 18.45: Sportparcours mit dem TV Großwallstadt 
und Rahmenprogramm für die Kinder

19.30 Handballspiel der 2. Bundesliga 
TV Großwallstadt : HC Motor Zaporizhzhia

Als nationale Förderer 
unterstützen die Deutsche 
Vermögensberatung und die 
Generali zusammen mit dem 
Verein „Menschen brauchen 
Menschen e.V.“ und der Stif-
tung „The Human Safety Net“ 
Hilfsprojekte und Aktionen der 
„Athletes for Ukraine“ speziell 
für geflüchtete Kinder.
Gemeinsam glauben wir an die 
Kraft des Sports - für ein gutes 
Ankommen in einer starken 
Gemeinschaft.

Meldet euch hier an:



SPORTS CONNECT
Займіться спортом разом і зробіть щось 
добре для дітей та сімей біженців!

JOIN OUR TEAM PEACE!
www.athletes-for-ukraine.org
              athletes_for_ukraine

«Спорт об’єднує»/«Sports connect» започатковано Athletes for Ukraine e.V. 6 квітня 2022 року, у Міжнародний 
день спорту заради розвитку та миру. 

TV  Großwallstadt та керівництво Jürgen Fries сердечно запрошують вас на великий 
дитячий спортивний день у Janusz-Korczak-Halle в Elsenfeld!

Мета кампанії – залучити до місцевих спортивних клубів дітей, які були змушені втекти з батьківщини.
Ми ламаємо обмеження та об’єднуємо наших власних дітей із біженцями та закликаємо всі спортивні клуби, 
спортсменів та відданих людей взяти участь у цій кампанії.
Давайте разом повернути цей блиск в очі дітей, які змушені були тікати від війни, бомб і смерті на рідній землі.

17 грудня 2022 р. в Ельзенфельді

ПРОГРАМА:
16:00 : прибуття та зустріч  з легкими закусками,  
напоями та кавою

16:45 Uhr - приблизно 18:45: спортивний курс  з  
TV Großwallstadt і допоміжна програма для дітей

19:30 Гандбольный матч 2-й Бундеслиги: 
TV Großwallstadt - Мотор Запоріжжя

Як національні спонсори 
Deutsche Vermögensberatung 
та Generali разом з асоціацією 
«Menschen sucht Menschen 
e.V.» та фондом «The Human 
Safety Net» підтримують 
проекти та кампанії допомоги 
«Спортсмени за Україну», 
особливо для дітей біженців. 
Разом ми віримо в силу 
спорту - для безпечного 
входження в сильну 
спільноту.

Зареєструватися тут:

за фінансової підтримки 


