Tekliflerimiz:

Temas:

Aile merkezi:

• Ailenin güclenmesi
• Aile sporu
• Ebeveyn ve cocuk grubu
• Ebeveyn café
• Ebeveyn yetki kurslari
• Aileyle ilgili kurslar

Basvuru ve cocugunuzun bakimiyla ilgili
tüm sorulariniza tabiki her zaman acigiz.

• Ailelere danisma ve destek

• Cocuklar icin aile akademisi kurslari:
• vücut ve zihni gelistirme sporu
• kücük dansözler
• modern dans
• gitar kursu/ davul calmak
• sakinlesme kursu
• cocuk oteli
Aktüel terminleri veya degisiklikleri acik
olan saatlerde telefon veya internet
üzerinden ögrenebilirsiniz.
Adresimiz: www.lebenshilfe-waltrop.de

• Aile kurma ve egitim iliskisi
Aile merkezi „Okidele“
Lebenshilfe e.V. acik yuva
Tinkhofstr. 75
45731 Waltrop
Tel: 02309-5876
Fax: 02309-609372
E-mail: okidele@lebenshilfe-waltrop.de
Yönetmen: Anke Sasse

Lebenshilfe Waltrop e.V.
Aile merkezi
Acik cocuk yuvasi ve herkesce taninmis
hareket agirlikli yuva

• Cocuk bakimi
• Aile ve meslegi birarada yürütebilmede
destek
• Sosyal cevrede isbirligi
• Anlasma

Diger sorularinizla Lebenshilfe e.V.
merkezinin bölüm yönetmeni Pia Althoff
basvurabilirsiniz.
Tel.:02309-958821
E-mail:althoff@lebenshilfe-waltrop.de
Istek üzerine bilgilendirmek icin brosür
veya taslagimizida gönderebiliriz.

Ne sunuyoruz:

Yöntemlerimiz:

Amacimiz ve hedefimiz:

Acilis saatlerimiz 7 ila 16.30. Onun disinda aile akademisi
kurslarimiz cocuklarin 17.30 a kadar kalmasini sagliyor.

Isimiz acik taslak ve ruhi ve fiziksel gelismeyi desteklemenin üzerine kurulmustur. Bu su demek oluyor: cocuklar gelismelerinin
her alaninda destekleneceklerdir.

•

Okula ve gecise hazirlama

•

Bagimsizligi ve kendine özgüveni arttirma

65 engelli ve engelsiz 2-6yas arasi cocuga kadar bakim
saglayabiliyoruz.

Bakicilarimiz degisik alanlarda uzman olduklarindan agirlikli olarak kendi uzmanlik alanlarinda calisiyorlar. Böylece her cocuk
kendi imkan ve ihtiyaclarina göre destek görüyor.

•

Kendi fikrine sahip olmayi ve bunu gelistirmeyi
destekleme

Her alanda serbest oynama teklifleri sunuyoruz:

Degisik fonksiyon alanlari cocuklarin günlük yasamini dikkate alarak calismaktadir :
•

Tüm aileleri -din ve geldigi yerden bagimsiz olarakdahil etme

•

Tüm cocuklari engelli, engelsiz- genel gelismelerini
göz önünde bulundurarak dahil etme

•

Sürekli eslik ederek cocuklari yönlendirme, kurallari
aciga kavusturma ve yön gösterme

•

Kisisel gelismede destekleme

•

Aciklik ve cesitlilik yardimiyla kendi imkanlarini t
animada destekleme

•

Emniyet ve güven saglamak

•
•
•
•
•
•
•
•
•

hareket etme alani
yapi ve insa alani
rol oyunu alani
resim yapma ve elisi alani
atelye
duyum ve his odasi
rüya odasi
dis alan
müzik odasi

duruma göre yönelme, bütünlügü dikkate alma, cocuga göre yönelme, aciklik, gönüllülük, zora tabii tutulmama, secme imkani
saglama, karar verme imkani tanima, inisyativi ele gecirme imkani saglama.
Cocugunuza yaraticiliklarini gelistirebilecek bir ortam yaratiyoruz.
Motive eden medya ve cocuklari harekete tesvik edebilecek diger cocuk ve bakicalardan yararlaniyoruz. Böylelikle cocuklarin
kendi istegiyle ilgi duyduklari alana yönlenmesi saglaniyor.

Kücük guruplarda destek
Degisik hareket etme imkani
Degisik guruplarda dil destegi
Saglikli beslenme:
• kahvaltida acik büfe, taze hazirlanan öglen yemegi,
piknik
Dogal ve kültürel cevre:
• orman haftasi, yürüyüs, her sezonda dis alanin
degerlendirilmesi
Uzmanlarla cesitli alanlarda isbirligi: terapi, tip, okul, cocuk
yardimi

