
 
 

BÜRO AKTIV   Türk 

Kreisverband 
Fulda e.V. 

Biz aktifiz!  
 

Fulda‘da ve etrafında deĝişik 

konumlarda her yaş grubuna uygun 

eĝitim ve kültürel tekliflerde bulunuyoruz.  

 

Frankfurter Straße‘da bulunan 

danışmanlık merkezimizde bütün sosyal 

anlamlı sorulara cevap ve destek 

vermeye çalışıyoruz.  

 

Bunun ötesinde bazı konumlarımızda 

göçmenlerin sosyal desteĝini 

karşılıyoruz. 
 

 

 

   

 

 

AWO Kreisverband Fulda e.V. 

Frankfurter Straße 28 

36043 Fulda 

  

Tel: 06 61 / 48 00 45 - 0 

Fax: 06 61 / 48 00 45 - 21 

Mail: info@awo-fulda.de 

 

 
 

 

 

 

 

 
Destek: 

 

Çeşitlilik kazanıyor! 

 

Çok katılım gösterilirse çok şey mümkün 

olabilir.  

 

„Çeşitlilik kazanıyor!“ sloganımız sadece 

günlük iş hayatımız için önemli deĝildir. 

Bundan ötesi fahri görevliler projemizin 

başlıĝıdır.  

  

AWO Kreisverband Fulda kültürlerarası 

anlaşımımızı genişletmek ve yabancı ırklı 

vatandaşlarımızı yardıma ve bütün 

düşünceleriyle ve fikirleriyle katkıda 

bulundurmaya özendirmek istiyoruz. 

Beraber yaşam çevremizi yapılandırmak 

hedefimizdir.   

 

Sizi bekliyoruz! 

 

 

 

 

 

 

 

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 yazın.  

Katılılıp zevk  

verelim 

 
  

  
 

 

 

 



 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizim amacımız kolay yardım 

sunmaktır. 

  

AWO Kreisverband Fulda olarak deĝişik 

tedbirlerle dezavantajlı vatandaşlarımızın 

yaşam şartlarını iyileştirkmeye çalışıyoruz. 

  

Ailelerin, çocukların ve gençlerin 

becerilerini ve eĝitim şartlarını geliştirmek 

ve enformasyon sunmak istiyoruz.  

  

Projelerimiz ve servislerimiz çok çeşitlidir 

ve her yaşı, dini ve ırkı kapsamaktadır. 

  

Üye derneĝi olarak mesleki servis 

sektörümüz dışında tabikide sosyal bir 

dernek hayatı yaşıyoruz. 

 

 

 
  

„Büro Aktiv“ ekibi başkaları ile ve 

başkaları için çalışmak için vakitte ve 

istekte bulunan herkese doĝru iletişim 

noktasıdır.  

Yeni bir görev mi arıyorsunuz? 

Vaktinizi anlamlı geçirmek mi 

istiyorsunuz?  

Başka insanlara destekte bulunmak size  

zevk mi veriyor?  
 

AWO Kreisverband‘ın sosyal çalışmalarının 

bütün alanlarında gönüllüler aranıyor. 

  

Bu alanlardan bazıları: 

  

• İflas ve borç danışmanlığı (borçlularla düzenli 

harcama sistemleri kurmak) 

• Merkezlerimizde ve konumlarımızda eĝitim 

teklifleri ya da serbest buluşmalar hazırlayıp 

yönetmek 

• Çocuk bakıcılıĝı (kurslar boyunca) 

• Ödev yardımı 

• Göçmen evlatlıĝı 

• Almanca kursları vermek 

• Görüşme ve danışma buluşmaları 

• Mahkeme kararlarına göre bakım ve ilgilenme 

• Yaşlılarla çalışma 

• Serbest zamanları deĝerlendirme (Oyunlar, 

spor ve eĝlence) 

 

Her yeni düşünceye ve fikre hazırız.  

 

Size sunulan her gülümsemeye 

sevininiz! 

  

Gönüllü çalışmalar sosyal çalışmalara 

önemli desteklerdir ve gerçekten para ile 

karşılanamazlar.  

  

AWO Kreisverband Fulda bunu 1997 

senesinde „Büro Aktiv“‘i kurarak çoktan 

anlamıştır. „Büro Aktiv“‘in görevi gönüllü 

kazanmak ve desteklemektir.  

  

Gönüllülerimizin aralarında 

kaynaşabilmeleri ve ekiplerinde rahat 

etmeleri için boş zamalarda etkinlikler 

düzenliyoruz. Bu görüşmeler aynı anda 

kazanılmış tecrübeleri konuşmaya da 

fırsattır. 

 

Bizimle çalışmaya karar verirseniz, sizi bu 

göreve tabikide hazırlayacaĝız ve 

rahatsızlıkları karşılayacaĝız. Göreviniz 

boyunca sigortalısınızdır. 


