
  
 
 
 

 
Quem somos 
A „Allerweltshaus“existe desde 1987. Foi fundada por iniciativa privada e, desde aí, trabalha como 
associação de utilidade pública exercendo em Colónia Ehrenfeld  formação autónoma intercultural  e 
local de encontros. A “Allerweltshaus” é um ponto de encontro, onde pessoas oriundas dos mais 
variados sítios se  podem reunir, debater temas diversos ou até festejar.  
Desde então, a “Allerweltshaus”, em Colónia Ehrenfeld, funciona como local de encontros e de 
formação autónoma intercultural. 
 
A nossa visão 
A “Allerweltshaus” é independente do ponto de vista partidário. A base do nosso procedimento é o 
empenho para que pessoas de várias origens convivam de maneira solidária, o empenho contra o 
aumento da discrepância entre riqueza e pobreza  aqui e em todo o mundo, o empenho contra 
soluções violentas e o  aumento  cada vez mais rápido da exploração da natureza. 
É nesta base que nós trabalhamos com todas as pessoas e organizações interessadas. 
 
O que nós oferecemos 
Um Centro vive dos seus visitantes e, é por isso, que nos vemos como uma instituição aberta e 
oferecemos espaços e infraestruturas: para proporcionar solidariedade, autoorganização e autoajuda 
, organizar defesas e alternativas para que pessoas se possam conhecer mutuamente e, 
naturalmente, para proporcionar oportunidades de convívio. 
Mais de 20 grupos, associações e organizações autónomas de imigrantes usam a  “Allerweltshaus” 
como seu ponto de encontro. 
Oferecemos cursos abertos a todos os interessados, aconselhamento de caráter social a pessoas com 
ou sem origem migratória, assim como pomos à disposição os nossos espaços para exposições; 
espetáculos e passagens de filmes à noite. 
 
Os nossos projetos 
Para além de ofertas a grupos e a pessoas individuais, há também alguns projetos: 
• a série de espetáculos “Stimmen Afrikas”  ( Voz de África) apresenta os seus autores e os seus livros 
•o projeto “Erinnern und Handeln für die Menschenrechte” realiza formação para trabalho  
político 
•o projeto radiofónico“ Alleweltonair“emite programas de rádio abordando temas de todo o mundo 
•”Globales Lernen für Kinder” oferece cursos e Workshops 
•......e muito mais 
 
A nossa conexão 
Somos membro de longa data da  “Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband”(Associação bem 
estar alemã ) e da “Eine-Welt -Netz NRW” ( Rede mundial NRW). 
No local fundamos a plataforma “Köln Global” e trabalhamos nos grupos de estudo dos centros 
interculturais de Colónia.  
Para além disso, estamos em contacto com muitas iniciativas e movimentos sociais , quer a nível 
federal  assim como internacional. 
 



O nosso financiamento 
Muitas atividades na “Allerweltshaus” são realizadas por voluntários.  
A abundância das tarefas e o profissionalismo esperados exigem  também a existência de trabalho 
remunerado, caso contrário  o funcionamentos dos nossos serviços não se poderia manter. 
O importante para nós é mantermo-nos financeiramente independentes e continuarmos a 
procurar novas fontes de financiamento. Para que isto se consiga é importante para o nosso trabalho 
as ofertas e contribuições dos membros utilizadores ou daqueles que nos subsidiam.,assim como os 
muitos voluntários. 
 
LISTA DE OFERTAS 
Rádio 
Atelier  
Cursos de Alemão 
Dança 
Teatro de rua 
Tardes de cinema 
Salas/ espaços 
Biblioteca 
Café  
Exposições 
Eventos 
Ajuda para trabalhos de casa/escolares 
Vamos à América/workshop para crianças 
Duas línguas 
Sons de todo o mundo/ curso de educação musical para crianças 
Atividades 
Direitos humanos México 
“Nachhaltigkeitsdetektive”/  pensar e agir de maneira ecológica 
Formação para famílias 
Aprendizagem global 
Crianças 
Aconselhamento 
Direitos humanos / relembrar e agir 
“Alleweltonair” 
Voz africana 
 Apoio a imigrantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como chegar 

 
De carro: 
Só pela Subbelratherstraße (por causa das muitas ruas de sentido único) pela Venloer Straße até ao 
Ehrenfeldgürtel (ver mapa acima). 
Atencao: parque de estacionamento limitado 
 
De eléctrico / comboio: 
Linha 3 e 4 até à paragem „Körnerstraße“ 
Linha 5 até à paragem „Liebigstraße“ 
S-Regionalbahn até à estacao „Bahnhof Ehrenfeld“ 
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allerweltshaus e.V.          

körnerstraße 77-79    

50823 köln    

tel. 0221- 510 3002  

email: buero@allerweltshaus.de    
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