
Değerli ziyaretçilerimiz, 

Yaz tatilimizin ardından, artık düzenli olarak tekrar açığız. Bizi belirtilen çalışma saatleri 

içinde gençlik merkezinde bulabilirsiniz. 

Öyleyse gelin ve sizi görmeyi dört gözle bekliyoruz! 

 

Korona durumu nedeniyle herhangi bir değişiklik olursa, sizi burada ana sayfada veya 

Instagram aracılığıyla bilgilendireceğiz. 

Personelimiz: 

Guido Göbel - Tesis Müdürü 

Rainer Löffel - Sosyal pedagog 

Paul Rastetter - DHBW Öğrencisi 

Alex Brennan - FSJ'ler 

 

  

Güncel çalışma saatleri: 

Pazartesi günleri ev kapalı kalır! 

Çocuklar: (1-4. sınıf) 

Salı: 15-18 saat 

Çarşamba: 16-18 saat 

Perşembe: 16-18 saat 

Cuma:  15-18 saat 

Gençler ve genç insanlar: (5. sınıftan itibaren) 

Salı: 15-18 saat 

Çarşamba: 16-20 saat 

Perşembe: 16-19 saat 

Cuma: 15-20 saat 

 

Fliederplatz'daki çocuk ve gençlik merkezi, Mühlburg bölgesindeki çocuk ve gençlerin boş 

zamanlarını anlamlı bir şekilde geçirmelerini ve ilgi alanlarının peşinden gitmelerini sağlıyor. 



Tesisin odak noktası düşük eşikli, açık çocuk ve gençlik çalışmalarıdır. Eğitim personeli, 

çeşitli hedef gruplara gelişimlerinde güvenilir rehberlik ve destek sunar. 

Odalarda birçok oyun, langırt masası ve bilardo masası, PS4, Nintendo Switch, dart tahtası, 

müzik odası, çalışma odası ve çok daha fazlası mevcuttur. 

Tesis, gençlerin mevcut ihtiyaçlarına yöneliktir ve çocuklara ve gençlere sadece oyun ve boş 

zaman fırsatları değil, aynı zamanda haftada bir kez çocuklar ve gençler için bir program gibi 

çeşitli açık teklifler ve etkinlikler de sunmaktadır. 

Evimizde yeni bir şey var! :) 

--> Yiyecek tasarrufu yapıyoruz! 

Adil Bölücü: 

                        

Sizlerle birlikte gıda tasarrufuna katkıda bulunmak istiyoruz! 

Gıda paylaşımı derneği gıda israfını en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla birçok 

yerde (Karlsruhe'de de) Fairteiler bulunmaktadır. Birçok insan çok fazla gıda satın alıp sonra 

da kullanamama sorununu bilir. Bozulurlar ve sonra çöpe atılırlar. Fairteiler buna karşı 

koymak istiyor. Dolap açık, HERKES dolaptan başka yerde kullanılmayan yiyecekleri 

alabilir. Yiyeceklerin henüz bozulmamış olmasına dikkat edilir. Aynı şekilde, HERKES artık 

kullanılmayan yiyecekleri dolaba koyma fırsatına sahiptir.  

Daha fazla bilgi için adresini ziyaret edin. 

https://foodsharing.de/?page=fairteiler&bid=433  

 

Mühlburg Okuma Kulübü artık KJH'de bizimle! 

"Stiftung Lesen" (Okuma Vakfı) bünyesindeki Mühlburg Okuma Kulübü, toplum 

merkezinden Kinder- und Jugendhaus'a taşındı. Okuma odası yeni döşenmiş ve birçok yeni 

kitap ve oyunla donatılmıştır. Her Çarşamba 16:00-18:00 saatleri arasında 6-12 yaş arası 



çocuklar gelip okuma konulu harika etkinliklere katılabilirler. Elbette kendiniz de gelip 

kitaplara göz atabilir, rahatınıza bakabilir ve okuyabilirsiniz. Bazı kitapları da ödünç 

alabilirsiniz. 

                                      Bu teklifi kabul ederseniz çok memnun oluruz! :) 

  

Gönüllü olarak çalışmak istiyorsanız, lütfen merkezin müdürü Bay Göbel ile irtibata geçiniz. 

  

Çocuk alanı (1. - 4. sınıf) 

Çocuk programı: Ne yazık ki Kasım ayı sonuna kadar sabit bir çocuk programı 

bulunmamaktadır. 

Fikir ve önerilerinizi almaktan mutluluk duyuyor ve bunları sizinle birlikte uygulamak için 

sabırsızlanıyoruz. 

 

     

 El sanatları ve yaratıcılık 

 Açık hava oyunları ve aksiyon aktiviteleri 

 Fırınlama ve pişirme 

 Salon oyunları 

 Geziler & Kamplar 

 Müzik yapmak ve dans etmek 

İlgili kişi: 

 Guido Göbel g.goebel@stja.de 

  

Gençlik alanı (5. - 7. sınıf) 

Gençlik programı: Ne yazık ki Kasım ayı sonuna kadar sabit bir çocuk programı 

bulunmamaktadır. 



 

 Pişirme ve fırınlama 

 Geziler ve gecelik konaklamalar 

 Langırt, bilardo, Playstation 4, Nintendo Switch ve çok daha fazlası 

 Dans etmek, müzik yapmak ve dinlemek 

 Gençlik Kafe 

 müzik odası 

 Yaratıcı ve eğlenceli aktiviteler 

İlgili kişi: 

 Guido Göbel 

 E-posta: g.goebel@stja.de 

  

Gençlik alanı (8. sınıftan itibaren) 

 Langırt, bilardo, Playstation 4, Nintendo Switch, dart,... 

 Arkadaşlarla buluşma 

 Kendi belirledikleri boş zaman etkinlikleri 

 Gençlik kafesi 

 İş koçluğu ve iş değişimi 

 Kayıt olanaklarına sahip müzik odası 

 El sanatları odası 

Kiralıklar: 

Mevcut personel durumumuz nedeniyle, 2022 yılının sonuna kadar kiralama 

yapılmayacaktır!!! 

Ancak, gelecek yıl için sorularınızı hala e-posta ile gönderebilirsiniz (a.brennan.fsj@stja.de). 

Ancak, bağlayıcı bir taahhütte bulunmayacağız, sadece bir rezervasyon yapacağız. Anlayış 

göstermenizi rica ediyoruz. 

Sorular SADECE e-posta ile lütfen !!! 

İlgili kişi: 

 Alexander Brennan 

 a.brennan.fsj@stja.de 

Mevcut tekliflerimiz: 



KJH Mühlburg'da müzik yapmak 

Öğrenme desteği ve iş başvurusu yardımı 

Gençlik Kafe 

Gençlik kafemizde, 14 yaşından itibaren gençler ve gençler harçlıklarını tamamlama fırsatına 

sahiptir. Çalışma saatleri boyunca, zemin kattaki tezgahta içecekler ve atıştırmalıklar 

satılmaktadır. 1-2 saatlik vardiyalar halinde çalışabilirsiniz. İlgileniyorsanız, merkezdeki 

personelle şahsen iletişime geçebilirsiniz. 

  

Çocuk satranç turnuvası: 

Yılda bir kez Kinder- und Jugendhaus'ta çocuklar için satranç turnuvası düzenlenmektedir. 

2018'deki son turnuvadan bir film http://schachkarlsruhe.de 

  

Konsept KJH-Mühlburg uzun versiyon 

Gizlilik Politikası 

Kinder- und Jugendhaus Mühlburg'un Tarihçesi 

Odalarımız 

Odalarımızın resimlerini Almanca orijinal metnin sonunda görebilirsiniz. 


