Meraklandın mı?
O zaman sen de katıl!
•

Kendine, Gönüllü Sosyal Hizmetler Ajansının
Main-Kinzig-Kreis www.mkk.de adresindeki internet sitesinden (veya arka sayfadaki QR-Kodu
ile) kolayca ulaşabileceǧin bir yerde ve zamanı
sana uyan bir faaliyet yeri seç, veya kendin bir
derneǧe başvur.

•

Anne ve babanın da rızasını al ve daha fazla bilgi
gerekiyorsa, okulunda FSSJH ile ilgilenen kişi
veya doǧrudan Gönülü Sosyal Hizmetler Ajansı
ekibi ile görüş.

•

Gönülü Sosyal Hizmetler Ajansının www.mkk.de
Internet adresinden FSSJH’ye başvurarak (veya
arka sayfadaki QR-Kodu ile) kaydını yap.

•

FSSJH için öngördüǧün faaliyet yerinde konu ile
ilgili şahısla bir görüşme yaparak “biribirinize
uyup uymadıǧınızı” gör. Her şey tamamsa, birlikte yazılı bir FSSJH antlaşması doldur.

en Infos

Tüm resmi işlemler böyece tamamlanmış olur ve

Daha fazla bilgiye ihtiyacın var mı? Bașka bir șeyler
sormak ister misin? Öyleyse hemen bizi ara:
Isabella Gürtler
isabella.guertler@mkk.de
Tel. 06051 85-13705
veya
Renate Wichert
renate.wichert@mkk.de
Tel. 06051 85-13706

de
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d

senin FSSJH yılın 1 Ekimde başlayabilir.

Gönüllü Sosyal Hizmetler Ajansı
(Ehrenamtsagentur)
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2021/2022 OKUL YILINDAN İTİBAREN

Hessen‘de Gönüllü Sosyal Hizmetler Ders Yılı

Barbarossastraße 24

Main-Kinzig-Kreis bölgesindeki

63571 Gelnhausen

14 yaşından büyük gençler için

Telefon: 0 60 51 / 85 13777
E-Mail: ehrenamtsagentur@mkk.de
www.mkk.de

www.mkk.de>Lebenslagen>Ehrenamt

Sen
•

14 yaşında veya daha büyüksen

•

Main-Kinzig-Bölgesinde öǧrenciysen

FSSJH’nın sana faydaları

FSSJH görev yeri

•

Mesleklerle tanışmak ve kendini yönlendirmek

FSSJH görev yeri, Main-Kinzig-Kreis bölgesinde

•

Toplumsal ve şahsi yeteneklerini kuvvetlendirmek

•

Ortaklaşa üretilen önerilere katılmayı denemek, şahsi
öneriler sunmak,

•

Baǧımsız aktif olma imkanı bulmak

•

Sonunda, okul dışında da gönüllü sosyal faaliyetlere
katılımını belgeleyen nitelikli bir sertifikaya sahip
olmak

Senin
•

yeni bir şeyler ve kendini denemek ilgini çekiyorsa,

•

1 Ekim tarihinden itibaren bir ders yılı boyunca her
hafta takriben iki saatini gönüllü sosyal
faaliyetlere ayırmayı arzu edersen,

•

ki bu senin boş zamanında, mesela öǧleden
sonraları, akşamın erken saatlerinde veya hafta
sonlarında olabilir

O halde Main-Kinzig-Kreis bölgesindeki FSSJH faaliyetlerine katıl.

Zaten gönüllü sosyal
faaliyetlere katılıyorsan

topluma yararlı sosyal, kültürel ve çevre sağlığı
faaliyetleriyle hizmet veren kuruluşlar ve derneklerde bir yer olabilir ve bu görevler, mesela
•

Çocuk guruplarının gözetiminde yardımcı olmak

•

Bir spor kulübünde antrenmanlarda yardımcı
olmak

•

Huzur evlerinde kalan yaşlılarla ilgilenmek,
onlara verilen hizmetlerde yardımcı olmak

•

Yoksullara yiyecek daǧıtılan yerlerde (Tafel)
yardımcı olmak

•

boş zamanlarını geçirirken engelli kişilere
refakat etmek

•

Mesela bir spor derneǧinde veya itfaiyenin gençlik
gurubunda gönüllü çalışıyorsan,
bu katılımlarını FSSJH’ye bildir ve onun
avantajlarından faydalan

•

çevre saǧlıǧı ile ilgili çalışmalara veya hayvanları
koruma evlerindeki faaliyetlere katılmak

Görev yerlerinin bir listesine www.mkk.de >
Lebenslagen > Ehrenamt adresinden veya arka
sayfadaki QR-Kodu yardımıyla ulaşabilirsin.

Main-Kinzig-Kreis bölgesi, Hessen Eyalet Hükümeti tarafından
“(FSSJH) Gönüllü Sosyal Hizmet Okul Yılı” programı çerçevesinde
desteklenmektedir

