AWO Fulda hoşgeldiniz

Nitelendirme: „Lohn+Brot“ ve ya „Artemis“

Çalışmalarımızı devam ettirebilmek
için destekçilere, bağışçılara ve
üyelere ihtiyacımız vardır.

- düzenli işi olmayan genç insanlar için
- kısıtlamalara karşı cıkmada yardım
- ders çalışma ve calışma morelinin geliştirilmesi
- temel nitelendirme

Sizinle seve seve tanışmak isteriz.
İsterseniz üye başvurusunda
bulunabilirsiniz. Bizi aramanız yeterlidir.

İşgücü piyasası hizmetleri

SGB-II-Alıcılara destekli iş araması
- İletişim sıkıntılarını önleme ve bitirme
- İş aramasında ve başvuru belgelerinin
hazırlanmasında destek

Dernek çalışmaları
„Büro Aktiv“ gönüllü koordinasyonu
- Göçmen kökenli insanlara karşı açılma
- Gönüllü bulma, onlara eşlik etme ve eğitim sunma
- Etkinliklerin organize edilmesi

Bizi bağış şeklinde desteklemek mi
istiyorsunuz?
O zaman alttaki banka hesabını
kullanabilirsiniz:
Sparkasse Fulda
Konto Nr. DE64 5305 0180 0041 0251 09
Bağışınızın kanıt belgesini diliyorsanız,
lütfen adresinizin tamamını havaleye
yazınız.

Boş vakitleri değerlendirme teklifkeri
- AWO’nun değişik mekanlarında her yaşa uygun
değişik teklifler
- Üyelerimiz için düzenlenen dernek etkinlikleri ve
gezileri (Arkadaşlarınızı da buyur etmek isteriz)

Kurumsal dernekler

AWO Kreisverband Fulda e.V.
Frankfurter Straße 28
36043 Fulda

- Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen e.V.
(Engellilerin entegrasyonu)
- Kulturverein Harmonie e.V.
(Kütürler arası iletişim ve eğitim)

Tel: 06 61 / 48 00 45 - 0
Fax: 06 61 / 48 00 45 - 21
E-Mail: info@awo-fulda.de

Landesverband tarafından yaşlılar için
çalıştırılan kurumlar
- Petersberg, Großenlüder, Eichenzell, Burhauen ve
Fulda’da AWO Seniorenzentren (yaşlılar merkezleri)
- Burghauen‘da AWO Altenpflegeschule (bakım
eğitim okulu)

Kreisverband
Fulda e.V.
gefördert durch:

AWO Kreisverband Fulda

Danışmanlık ve bakım

Entegrasyon ve eğitim

esas olarak danışmanlık ve bakım ile
ilgilenmektedir. Mağdur insanların hayat
durumlarını düzeltmek için yüksek seviyede
tedbir alıyoruz.

İflas ve borç danışmanlığı

Çeşitli yerlerde çok kültürlü buluşma
noktaları (Mehrgenerationenhaus
Aschenberg, Familientreff Südend,
Stadtteilarbeit Ostend ve Ziehers-Nord)

Bizim amacımız kolay yardım sunabilmektir.
Projelerimiz ve hizmetlerimiz çok yönlüdür ve
her yaşı, soyu ve dini kapsamaktadır.
Göçmen kökenli tüm yurttaşlarımızın ülkemize
uyum sağlayabilmesi bizim için önemlidir.

- bedava ve açık kabul saatleri
- 305.ci maddede belirlenen tüketici iflası için kurulan
resmi memuriyet
- öğrenciler ve yetişkinler için borç önlemi

Sosyal ve hayat danışmanlığı
- Tedbir soruları, temel güvenlik ve hayat ile başa çıkma
- Makam, sigortalar ve kurumlara iletişim kurma
- Dilekçe yazma ve doldurmada yardım
- Mesleki değişikliklerde ve iş aramada destek

İslam kültür danışmanlığı
Ailelerin, çocukların ve ergenlerin tüm
yeteneklerini ilerletmek ve gerekli yardım ve
enformasyonda bulunmak istiyoruz. Ayrıca
eğitim şanslarını ve dil yeteneklerini geliştirme
çabasında bulunuyoruz.

- Kadınlar ve çocuklarla kültürel çalışma
- Aile içi ve kültürel sorunların tartışılması
- Mesleki oryantasyon, dil kursları ve saire.

Tedavi danışmanlığı (Müttergenesungswerk)
- Danışmanlık, iletişim ve başvuru

Bakım dernek
- Serbest müşavirler ve önlem vekâletnameleri olanlar
için danışmanlık, destek ve eğitim
- Sosyal ve bakım hakkını kapsayan bütün alanlarda
yardım

Sosyal yardım ve destek
- Ödev için ve okul sonrası okullarda verilen özel ders
- İçerme projeleri
- Engelliler için entegrasyon yardımı
- Zor yaşam durumlarında kolay danışmanlık

- Ebeveynleri ve çocukları güçlendirecek eğitim
teklifleri
- Aile danışmanlarının ve ‚mahalle anneleri‘nin
eğitimi
- Sosyal mekanların biçimlendirilmesinde katılım
- Boş zamanları değerlendirecek çeşitli teklifler
- Komşuluğun geliştirilmesi (Bakıcılara destek,
ev işi hizmetleri)

Göç ve Göçmen hizmetleri
- Göçmenlerin konaklandırılması ve sosyal destek
- Gönüllü entegrasyon rehberleriyle iletişim
kurulması

Çocuklar ve ergenlerle çalışma
AWO Kreisverband’ın yerlerinde ve Kinderund Jugendtreff Südend ve Café Panama’da
AWO Kreisverband tarafından sunulan:
- boş vakitlerin pedagojik değerlendirilmesi
- iyi donatılmış gurup mekanları
- Park veya oyun alanda ayaĝına giden çalışmalar
- Youth Net gönüllü bürosu

Langebrückenstraße’da bulunan AWO
Jugendwerk tarafından sunulan:
- Toplum ilgisini genişletme ve demokratikleştirme
amacıyla yapılan, okul dışı ergen eğitimi
- Deneyimsel eğitim etkinlik için profesyonel
danışmanlık ve ekipman saĝlaması

