Ukraine Welcome Centre - South Sefton
Methodist Church, Mersey Road, Blundellsands L23 3AE

“Together we are many”
A safe place for our Ukrainian guests and their sponsors
Community room & kitchen: meet friends, cook, eat together, relax, help each
other. English conversation and learning. We want it to be your place - your
‘village hall’.
Internet with free Wi-Fi: keep in touch or work and learn online
Advice: Organisations and charities that may help you
Information: local services, schools, doctors, transport
Clothes Bank: Clothes, shoes + bedding, toiletries £0:00
Children’s Room: activities, toys, social games and play
Games Room:, chess, table tennis, pool, badminton, volleyball, video games
Out and about: outdoor trips and activities, beach, parks, gardening & games

Opening times:

Sunday 2-5; Monday 10-2; Tuesday 12-4 More times if needed.

Contact:
T: 0151 338 5457 (new from 16/5/22)
M: 07360152886
E: crosbyuacentre@gmail.com

Location:
Blundellsands Methodist Church

Blundellsands
53; 63

8 min

4min; X2 or 47

16min
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Україна Вітальний центр - South Sefton
Methodist Church, Mersey Road, Blundellsands L23 3AE

“Разом нас багато”
Безпечне місце для наших українських гостей та їхніх
спонсорів
Громадська кімната та кухня: знайомтеся з друзями, готуєте, їжте разом,
розслабляйтеся, допомагайте один одному. Англійська розмова і вивчення.
Ми хочемо, щоб це було ваше місце - ваша "сільська ратуша".
Інтернет з безкоштовним Wi-Fi: підтримуйте зв'язок або працюйте і вчіться
онлайн
Порада: Організації та благодійні організації, які можуть вам допомогти
Інформація: місцеві служби, школи, лікарі, транспорт
Банк одягу: Одяг, взуття + постільна білизна, туалетно-косметичні засоби
£0:00
Дитяча кімната: розваги, іграшки, соціальні ігри та ігри
Ігрова кімната: шахи, настільний теніс, басейн, бадмінтон, волейбол,
відеоігри
Вихід і про: поїздки на свіжому повітрі та заходи, пляж, парки, садівництво
та ігри
Час роботи: неділя 2-5; Понеділок 10-2; У вівторок 12-4 рази більше разів,
якщо це необхідно.
Нам шкода, що у нас тут ще немає україномовних волонтерів. Є деякі
перекладачі, яких ми можемо запитати, але не завжди можуть бути
доступні.
Ви можете бути волонтером, щоб допомогти нам час від часу.
Ми використовуємо "Google Translate", "itranslate", "converse" і посмішку.
Наші труднощі не завадять нам тепло вітати вас і користуватися всіма
нашими послугами.
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