


Çalışmalarımıza destek olmak ister misiniz?

Bilgi ve kayıtlar için bize burdan ulaşabilirsiniz:

Lebenshilfe Familienzentrum „Kita Wannen“ | FliWi gGmbH
Wannen 81 | 58455 Witten
Caroline Heimann
Tel: 02302 – 28 95 701
Fax: 02302-28 95 700
E-Mail: info@familienzentrum-witten.de

Tabii ki, gönüllü finansal destek almaktan da mutluluk duyariz.
Bu amaçla Volksbank´ta bağış hesabı açtık.

IBAN: DE11 4306 0129 0626 2116

Daha fazla bilgi için, bize burdan ulaşabilirsiniz:

02302/2895-701

Mutluluk duyarız – teşekkürler

LEBENSHILFE FAMILIENZENTRUM WITTEN



LEBENSHILFE FAMILIENZENTRUM WITTEN

Çalışmalarımıza destek olmak ister misiniz?
Yaşam destek (Lebenshilfe) aile Merkezı (Familienzentrum) „Kita Wannen“, 
12 yılı aşkın süredır Witten´ın Heven bölgesinde çok çeşitli teklifler sun-
maktadır.
2007 yılında ilk kez „aile merkezi“ olarak onaylandık ve 2019´un baharında 
ücüncü kez başarıyla yeniden sertifikalandırıldık. 

Aile merkezımız geniş bir kitleye açıktır – sadece bakılmakta olan engelli ve 
engelsiz çoçuklar ve ailelerine değil, Heven bölgesı ve çevresi ile ilgilenen 
herkeze açıktır.

Kreşımız „Kita Wannen“ her çoçuğa ve ailesine eşit olarak dahil etmektir. 
Dört grupta 68 engelli ve engelsiz çoçuğa bakilmaktadır. Çoçuklar bir yaşın-
dan itibaren okula başlayana kadar Kreşımıze devam edebilirler. 
Bu slogana dayanarak: „Erken yardım, en etkili yardımdır“, eğıtım ve danış-
manlık hizmetlerimiz en küçük yaştan itibaren başlar ve ilk okul sınıflarınd-
aki çoçuklara ve ailelerine kadar devam eder. Önleyici teklifler ve danışman-
lık hizmetleri burada yüksek önceliğe sahiptir.

Ebeveyn formumuzu düzenleyen ve tasarlayan „Marie Kriegel“ çalışanımıza 
teşekkür ederiz.

Bu kitapçıkta bellirtilenen tüm teklifer „Kita Wannen“da gerçekleşır – Lütfen 
belirtilenen işbirliği ortaklarimiza dikkate alabilirsiniz:

Kreşımız: Yaşam destek aile Merkezı  | FLiWi gGmbH

Die Paritätische Akademie LV NRW e.V.

Telefon
0202 - 28 22 227

E-Mail
bernadette.kottsieper@paritaet-nrw.org

Ansprechpartner
Bernadette Kottsieper

vhs Witten|Wetter|Herdecke

Telefon
02302 – 581 86 35

E-Mail
selma.erdogdu-volmerich@vhs-wwh.de

Ansprechpartner
Dr. Selma Erdogdu-Volmerich
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Kreşımız: „Kita Wannen“

Bizim geniş tesislerimiz (odala-
rimiz) çoçuklarimizin kinematik 
ve motor becerilerini ve yetene-
klerini bireysel olarak keşfetmesi 

için bir çok fırsat sunar.

Biz çoçuğun kişisel gelişimin büyük ölçüde, içinde yaşadiği ve geliştiği çevresine bağli 
olumlu bir etkisi olduğuna inaniyoruz. Kreşımızde farklı yetenekli ve çeşit çeşit en-
gelli çoçuklar bir araya geliyor – Günlük yaşamı birlikte deneyimliyor ve şekillendi-
riyorlar. Herkezin kendi bireyselliği içinde, becerileri ve yetenekleri ne olursa olsun, 
kabul görülmesi ve takdir görmesi bizim için çok önemlidir.

Tesisimizde (kreş) her gün taze 
ve dengeli yemek pişirmekte-

dir.

Çoçuğunuzu kreşimize kaydettirmek ister misiniz?
Burdan daha fazla bilgi edine bilirsiniz:

www.lebenshilfe-witten.de/familienzentrum
Bizimle iletişime geçebilirsiniz:

02302-28 95 701

Yaşam destek (Lebenshilfe) aile Merkezı (Familienzentrum) „Kita Wannen“ 
toplamda 68 çoçuğa yer sunmaktadır.

Kurbağa 
grubu

16 çoçuk 
1-6 yaş arası

su aygırı 
grubu

16 çoçuk 
1-6 yaş arası 

salyangoz 
grubu

20 çoçuk 
2-6 yaş arası

karga 
grubu

16 çoçuk 
3-6 yaş arası
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Ebeveyn-çocuk oyun grupları

Oyun grupları kapsayıcıdır, yani tüm ebeveynlere ve engelsiz en-
gelli ve gelişimsel sorunları olan tüm çocuklara açıktır.

Ebeveyn-çocuk oyun gruplarında çocuğun bireysel gelişim düzeyi dikkate alınarak, 
özgürce ve birlikte oynamaya odaklanılır. Ayrıca her yaşa uygun hareket ve şarkı söy-
leme oyunları ile çocuklarin ilk malzemelerle (boya, kağıt, yapıştırıcı ve/veya model-
leme kili) deneyim sunulmaktadır. Çoçukların her zaman odak noktası bitmiş ürünü 
değil, yapmaktan ve denemekten zevk almalarıdır. Ebeveynler ayrıca sosyalleşme ve 
fikir alışverişinde bulunma fırsatına sahiptir.

Bu etkinlik ,,Paritätischen Akademie NRW” ve 
,,Lebenshilfe Familienzentrum Witten” tarafın-
dan organize edilmektedir.

Etkinlik bilgisi

Günler:   Her Sali ve Çarşamba 

Saat:  16.00 - 17.30 

Ücreti:  4x = 15 €

Yer:  Lebenshilfe Familienzentrum 
  „Kita Wannen“  
  Wannen 81
  58455 Witten

Üye olmak isterseniz bu nummeradan bize ulaşabilirsiniz:

   02302 / 28 95 701

Daha iyi planlama için önceden kayıt olmanızı rica ederiz. Kardeşler için 
ekstra ücret alıyoruz.
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Angebot
Çoçuklar için Psikmotor grubu 

Psikomotor beceriler, kişilik gelişimini ve çocuğunuzun hareket etme yeteneğini de des-
teklemeyi amaçlayan bir hareket geliştirme biçimidir.

Küçük gruplar halinde, 3 ila 6 yaşındaki çocuklar yetkin bir uzman tarafından yönlendiri-
lir ve başarılı hareket deneyimi yaşarlar.

Etkinlik bilgisi

Saat:  16.00 - 17.00 

Ücreti:  60 € = 6 kere

Yer:  Lebenshilfe Familienzentrum 
  „Kita Wannen“  
  Wannen 81
  58455 Witten

Üye olmak isterseniz bu nummeradan bize ulaşabilirsiniz:

   02302 / 28 95 701

 İlginizi çektik mi ?

Bilgi ve kayıtlar için bize burdan ulaşabilirsiniz:

 02302-28 95 701



İlgilenen kişi:

Caroline Heimann
Tel:  02302-28 95 701
Fax: 02302-28 95 700

E-Mail: info@familienzentrum-witten.de
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Danışmanlık ve açık danışma saatleri

Aile merkezi (Familienzentrum), ebeveynler, aile üyeleri, gençler ve çocuklar için dü-
zenli olarak açık danışma saatleri sunar.

Aile, eğitim sorunları veya gelişim sorunları hakkında danışma ve tavsiye almaya 
yardim etmektedir.

Okula dahil olma/okul desteği 
konusunda danışmanlık

Engelli öğrencilerin okul yaşamına eşit katılım ve eğitim hakkı vardır. Bu, normal 
veya özel bir okula devam edilip edilmediğinden bağımsızdır.

Bazı öğrenciler için okul yaşamına eşit katılım ve uygun bir okul eğitimi ancak bir 
Okul görevlisi ile imkan olur.

Aile destek servisi, okula katılımın tüm yönleriyle ilgili tavsiyeler sunar - okul refakati 
veya öğrencilerin okula devam etmesi için ve bu gibi birçok seyler.

Bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Tel.:02302 28 95 406

ve
Tel.: 02302 28 95 407

Aile Destek Hizmeti (FUD)
E-posta: schulbegleitung@alw-witten.de
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Bizimle iletişime geçebilirsiniz eğer,

• Çocuğunuz için nitelikli bakım arıyorsanız

veya

• Çocuk bakıcısı olarak atanmak istiyorsanız

Veya

• gündüz bakımıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa

Size tavsiyelerde bulunmaktan ve çocuk bakıcıları ayarlamaktan mutluluk duyarız (Qua-
lifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft der Diakonie & der vhs Witten/Wetter/Her-
decke).

Ayrıca aile merkezinde çocuk bakıcıları için toplantılar, ileri eğitimler, bilgilendirme etkin-
likleri ve bireysel tavsiyeler sunmaktayız.

Nitelikli çocuk bakımı düzenleme ve danışmanlık
çocuk bakıcıları

Çocuk bakıcıları için toplantı

Witten‘den ilgilenen tüm çocuk bakıcıları davetlidir.

Güncel konularda fikir alışverişi yapılalabilir.

İlerleyen zamanda üç yaşın altındaki çocuklarda algıyı teşvik etmek için öneriler olacaktır.

İlgilenen kişi

Caroline Heimann
Tel:  02302-28 95 701
Fax: 02302-28 95 700

E-Mail: info@familienzentrum-witten.de
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Kreşlerdeki Müdür ve Müdür yardımcılar için meslektaş 
tavsiyesi

Aile merkezinde grup müdür ve yardımcıların günlük yaşamları hakkında fikir alış-
verişinde bulunma fırsatına sahiptir.

Meslektaşların beceri ve deneyimlerinin yardımıyla, meslektaş tavsiyesi şeklinde çok 
çeşitli pratik sorunlar çözülebilir.

Rolüm hakkında ne hissediyorum? - Küçük bir ekipte birlikte nasıl çalışırım, nasıl 
yönetirim? - Görev dağılımını nasıl yapabilirim? Bu ve benzeri sorular bir meslektaş 
ortamında tartışılabilir.

Bu etkinlik ,,Paritätischen Akademie NRW” ve 
,,Lebenshilfe Familienzentrum Witten” tarafın-
dan organize edilmektedir.

İlginizi çektik mi ?

Bilgi ve kayıtlar için bize burdan ulaşabilirsiniz:

 02302-28 95 701

Daha çok bilgi için:
www.lebenshilfe-witten.de/Familienzentrum
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Sorunuz varsa bize burdan ulaşabilirsiniz:

www.familienzentrum-witten.de 
Veya:

 02302-28 95 701

• Herkesin iletişim için temel bir ihtiyacı vardır. Dil edinimini desteklemek 
için yardımlı iletişim sunuyoruz. Piktogramlar veya teknik yardımlar 
kullanarak dil edinimini veya diğer iletişim zorluklarını desteklemek için 
yardımlı iletişim sunuyoruz

• Erken çocukluk reflekslerine kalan tepkiyi fark edip ve okul öncesi ço-
cuklar için grup desteği tasarlıyoruz (Kalıcı kalıntı reaksiyonlar anormal 
davranışın nedeni olabilir)

• Kreşte okuma ve heceleme güçlüklerinin farkına varılması: (Bielefelder 
Screening BISC und Würzburger Förderprogramm: Duy, Dinle, Öğren)

• Diskalkulinin erken tespiti (OTZ = Osnabrücker Test zur Zahlenbegriff-
sentwicklung) ve okul öncesi destek programı: miktarlar, sayma, sayılar

Kreşımız ve Aile merkezimizde önleyici teklifler
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Noel pazarına davetlisinez

Aile merkezi çalışanları bu yıl da tüm ilgilileri kreşımızın odalara 
davet ediyor.

Birçok yaratıcı elin lezzetli jöleleri, hediyeleri ve bunun gibi bir çok 
şeyler var.

Tabii ki yiyecek ve içecek de sunuyoruz. 

Küçük misafirlerimiz sanat odasında yaratıcı olabilirler.

Bizi ziyaret etmenizi umuyoruz ve bekliyoruz.

Aile merkezi çalışanları

Etkinlik bilgisi

Günler:   Cumartesi, 19.11.2022

Saat:  14.30 başliyor

Yer:  Lebenshilfe Familienzentrum 
  „Kita Wannen“  
  Wannen 81
  58455 Witten



iletişim ve Variş

LEBENSHILFE FAMILIENZENTRUM WITTEN

Kita Wannen | FLiWi gGmbH

Wannen 81 | 58455 Witten
Tel: 02302 – 28 95 701
Fax: 02302-28 95 700

E-posta: info@familienzentrum-witten.de

 
Bizi internetten de bulabilirsiniz:

www.lebenshilfe-witten.de/Familienzentrum

www.lebenshilfe-witten.de/familie/kita-wannen

 

Variş:

Lebenshilfe


