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Biz kendimizi aileler, çocuklarını yalnız yetiştirenler ve anne-baba olacaklar için, sosyal merkez olarak tanımlıyoruz. Bize her yaş grubundan, her milleten ve her inançtan olan insanlar ulaşabilir. Bizim görev
alanlarımız, eğitim, öğretim, bakım, kültür, danışma, yardım, destek
ve boşzamanların değerlendirilmesidir.
Bizim için önemli olan (muhtemelen şu anda devam eden önerilerin)
ya da olan önerileri şehrin tümüne yaymak ve daha da geliştirmek.
Bundan dolayı çeşitli kuruluşlarla, Egitim Danışma Kuruluşu, Diakonische Werk’e bağlı çalışan danışma kuruluşu, Aile Eğitimi kuruluşları,
Çocuk Bakım ve Kormasını sağlayan ihtisas kuruluşları ile yakın
çalışma içindeyiz.
Bunun dışında birbiri için ortak çalışma ve şahsi teşebbüste
bulunanları teşvik etmeye de büyük önem veriyoruz. Çocukların
ve ailelerin ilgi alanları ve istekleri için, her zaman gözümüzü ve
kulağımızı açık tutuyoruz. Ayrıca yeni teklifler ya da ilgi gruplarının
oluşturulması ve kendi kendine yardım gruplarının kurulmasi için,
sizleri destekliyoruz.

Aile Merkezi Voerde-Merkez adı altında, belediyeye bağlı çocuk yuvası
Christian Morgenstern ve Pro Jugend derneğine bağlı üç çocuk yuvası –
Steinstraße’de, Brunnenweg’de ve Waymannskath’da da grup olarak Aile
Merkeziyle işbirliği yapmaktadırlar.
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Familienzentrum
Voerde-Mitte

TRÄGER VEREIN PRO JUGEND E.V.:
Kindertageseinrichtung Waymannskath
Waymannskath 44 // 46562 Voerde
Telefon: 0 28 55 - 87 95 // Telefax: 0 28 55 - 96 16 55
E-Mail: kita.waymannskath@t-online.de // Web: www.voerde.de/kita-waymannskath
Leitung: Frau Sondermann (Koordinatorin Familienzentrum Voerde-Mitte)
Kindertageseinrichtung Brunnenweg
Brunnenweg 43 // 46562 Voerde
Telefon: 0 28 55 - 1 56 85 // Telefax: 0 28 55 - 30 40 73
E-Mail: kita.brunnenweg@t-online.de // Web: www.voerde.de/kita-brunnenweg
Leitung: Frau Willemsen
Integrative Kindertageseinrichtung Steinstraße
Steinstraße 68 // 46562 Voerde
Telefon: 0 28 55 - 1 59 13 // Telefax: 0 28 55 - 30 40 58
E-Mail: kita-steinstrasse@t-online.de // Web: www.voerde.de/kita-steinstrasse
Leitung: Frau Lasinski
TRÄGER STADT VOERDE (NIEDERRHEIN):
Städtische Kindertageseinrichtung Christian Morgenstern
Bahnacker // 46562 Voerde
Telefon: 0 28 55 - 79 87
E-Mail: kiga.christianmorgenstern@freenet.de
Web: www.voerde.de/kita-christian-morgenstern
Leitung: Frau Kimhofer
Ulaşım saati 8-16:00 arası
veya bize E-Mail yazın.
Biz size ulaşiriz.
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AILE MERKEZININ AĞIRLIK VERDIĞI ÖNEMLI NOKTALARI:

Aile Merkezinin önerileri, merkezin çalışmalarına katılan Çocuk Yuvalarını
(Waymannskath, Steinstraße, Brunnenweg ve Christian Morgenstern) asarak,
aslında şehrin bu bölümünde bulunan bütün çocuklara ve ailelere yöneliktir.
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Aile ve meslek birleşiminde, kişiye özel danışma ve destek
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Çocuğunuzu özel, tümüyle çocuğunuzu güçlü ve zayıf
yönlerinin erken tanınması, henüz çocuk yuvasına gitmeyen
çocuklar için dil gelişimlerini sağlayacak tedbirlerin alınması
Aile ya da anne – baba olarak günlük problemlerin çözümünde destek olmak.

Günlük bakım konusu üzerine bilgilendirme (meslek eğitim
imkanı)
Günlük bakıcı için aracı olmak ve desteklemek
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Amaca yönelik ve erken destek sağlamak için doğru ve
uygun danışma ve terapi kuruluşları (Eğitim, ayrılma ve
boşanma durumları, işsizlik, borçlanma, madde bağımlılığı
ya da çocukların korunması alanlarındakı soruların yönlendirilmesi).

Anne – babanın yeteneklerini güçlendirici kursların
sunulması

Bütün bu kurum ve kuruluşlarla temasta bulunmak, anne –
babanın yanında olmak ya da yalnız olarak eğitimi üstlenmiş
olan anne – veya babanın yanında yer almaktayız.

Anne – baba ve çocuk grupları için oyun, hareket dinlenme,
tabiat, yaratıcılık alanlarında kurslar

Bakım ihtiyacının karşılanması için her yıl ailelere sorulur.
Çocuk yuvasında çocukların saat 14:00 ya da 16:00 16:30 a
kadar kalması (bir öğün sıcak yemek dahil) çocuk bakım
önerisi.
Acil durumlarda, gerektiğinde 2 yaşındaki çocukların
bakımının üstlenilmesi.

Eğitim ve sağlık soruları için düzenlenen toplantılar.

Boş zamanların değerlendirlilmesi olarak yetişkinler için de
sağlıklı beslenme, hareket, dinlenme, tabiat ve yaratıcılık
kursları yapılıyor. Ayrıca açık anne - baba kahveleri ve
buluşmalar düzenleniyor.

Eğer sizde ilgi uyardıysak, daha fazla bilgiyi, güncel çalışmaları Aile Merkezi
Voerde-Merkez‘i oluşturan dört çocuk yuvasında bulabilirsiniz.

