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Kontakt

VKJ-Familienzentrum Kleine Oase

Nöggerathstraße 41
45144 Essen 

Tel.:  0201 / 64 61 09 70
eMail.: kleineoase@vkj.de

Familienbildungsstätte des VKJ

Brunnenstraße 29
45128 Essen 

Tel.:  0201 / 8463577 
Fax.:  0201 / 8463579 
eMail.:  fbs@vkj.de

VKJ, Verein für Kinder und Jugendarbeit 
in sozialen Brennpunkten Ruhrgebiet e.V. 

Brunnenstraße 29
45128 Essen 

Tel.:  0201 / 234081 
Fax.:  0201 / 234699
eMail.:  vkj@vkj.de

• Gençlik psikolojisi enstitüsu (JPI Altendorf)
• AWO – Çocuk bakım evleri
• Borç danımanlıı
• Gençlik ve salık departmanı
• Aile Eitim Merkezi
• Berliner okulu
• SONII e.V.

Çocuk gündüz bakimı:

Gündüz anneleri Günü anneleri, evlerinde veya   
müşterinin ebeveynlerinin evinde çocuklara 
bakarlar. AWO, çocuk bakıcılarını nitelendirir ve 
yerleştirir! Çocuk bakımı sağlayıcısı ve arama ve 
seçimde yardımcı olur Günlük bakım veya çocok 
bakımı sağlayıcısı nasıl olabileceğinizle ilgili 
sorular, geme’ye cevap verir ve sizi işbirliği 
ortağımız AWO’ya yönlendiririz.

Ebeveynlik becerilerini teşvik edin!

Hızlı yardim ve destek:
• Günlük çatışmalar
• Gelişimlerinde çocukları güçlendirmek ve onlara 

eşlik etmek
• Yaratıcılığı ve egzersizi teşvik etmek
• Sağlik ve beslenmeye odaklanmak
• Önleme
• İnsanların kendilerine yardim etmesine yardımcı 

olmak
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Eğitim 
Danışma 
Destek

Birlikte çalıstıımız 
kurumlar:

Familienzentrum

Kleine Oase
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VKJ Kinderhaus kleine Oase olarak Frohenhau-
sen bölgesinde yaşayan ailelere bilgi, eğitim ve 
destek alma imkanları sunuyoruz. 

İnsanin kendi kendine yardım etmesine 
yardımcı olmak:
 
Semtteki tüm aileler, özelikle sosyal dezavantajlı ve so-
runu olan aileler için danışma merkezi olmak istiyoruz. 

Tavsiye ve destek: 

• Gençlik Piskoloji Enstitüsü’nden (JPI)  
uzman denetiminde açik görüşme, eğitim ve 
aile danışmanlığı 

• Gerekli durumlarda randevu Borç danışmanlığı
• Egzersiz ve sağlıklı gelişim konulu bilgilendirici 

ebeveyn etkinlikleri
• Aile koçlarından önemli tavsiyeler 
• Ebeveyn ve ailelere belirli sosyal transferler 

konusunda danışmanlık, gerekirse başvuruda 
destek, yetkili kurumlara refakatçılık

• Tüm (tavsiye/ destek) hizmetlerimiz  ücretsizdir

Aile eğitimi ortaklıkları:
• çeşitli pedogojik konularda ebeveynlere yönelik 

seminerler
• Konulu etkinlikler
• Kurum içi aile eğitim merkezinde çok cesitli 

kurslar
• Taff – Kursu
• Erkek fertler için kurslar
• Aile koçu eşliginde zor yaşam koşullarında 

aileye destek

Aşağidaki gücel konular aile merkezinde 
sunulmaktadır:

• çeşitli terapi seçenekleri
• sağlıklı fiziksel aktiviteler
• ebeveyn ve aile eğitim programları

Göçmenler ve uyum:

• Ulusal programlı dil bazlı kreş (Sprachkita)
• Kültürlerarası teklif ve etkinlikler
• (Start Now) projesinde danışmalık 
• Almanca kursları

Etkinliklerimiz:
• Halka acik günler
• Ayda bir kez ebeveyn kafesi
• Yaz Festivali
• Kermesler
• Işık Festivali (Lichterfest)

VKJ-Familienzentrum
Kleine Oase

Çoçuklar, veliler ve aileler için 
sunduklarımız:

• Pedagojik konularla ilgili ebeveyn, eğitim  
seminerleri

• Profesyonel eğitmenler eşliğinde dil gelişimi 
seminerleri 

• Üç yaş altı guruplar için ebeveyn ve çocuk 
gurupları

• Ebeveyn kafe
• Familienbildungsstätte (FBS) Aile eğitim 

merkezinde çeşitli kurslar
• Veli toplantısı
• Aileler ve çocuklar için aktiviteler:
• Spor
• Sağlık
• Saglıklı beslenme
• Hareket ve Rahatlama
• Ebeveyn- çocuk yemek kursu

Istisnasız tüm çocuklar, gençler ve  
aileler eşit fırsat hakkına sahip olmalıdir.


