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olusan bir birlesemiz.
Amacimiz, tüm aileleri:
• desteklemek
• faydali olmak
• danismanlik yapmak
• refakat etmek

Prensiplerimiz:

• katolik cemaatimizde mevcut olan sosyal
kuruluslari tüm jenerasyonlar icin birbirine
baglamak.

• alti müessenin genel konseptinde oldugu
gibi,cesitli ve kisiye özel konseptlerinde
merkezinde cocuklar ve gencler vardir.

• Cocuk egitimi, bakimi ve okul egitimi, cesitli
kökenleri, kisilikleri ve kisiye özel ihtiyaclari
göz önüne alarak yaplir.

• Velileri cocuk egitimi ile ilgili sorunlarda
desteklemek icin, hem müessesemizin icinde
hemde, Dünnwald/Höhenhaus bölgesinde
sunulan teklifler vardir

• Her tür danismanlik hem bizim yetkimiz hem
cesitli yetkili müesseselerin birlik calisma
neticesiyle gerceklestirilir. Kisiye özelbilgiler
disari verilmez.

• Isevi degerler bizi isimizde birlestirir ve kilise
cemaatinde bir köprü olusturur. Bu cemaate
herkes katilabilir.

Agirlikli calisma alanlarimiz

Cocuklari ve aileleri bilgilendirme ve
destekleme
Burada cok cesitli cocuk bakimi olanaklarinin
yani sira,kanitlanmis genel erken teshis method-
larinin kullanimi ve gereksinim duyuldugunda
bilgilendirme ve terapi olanaklarina yönlendirme
de, hizmet alanimiza dahildir.

Aile egitimi ve egitim isbirligi
Yasam sorumlulugunu ve cocuk yetistirme bilin-
cini güclendirici egitim olanaklari gibi,velilere ve
cocuklara yönelik etkinlikler de, bizim hizmet
alanimizin kapsamindadir. Dil kurslari ve tek ba-
sina cocuk yetistirenlere yönelik programlarin
yani sira, saglikli yasam programlari da, diger
sosyal kurumlarla isbirligi cercevesinde Katolik
Aile Merkezi'nin hizmetlerindedir.

Gündüz cocuk bakimi
Uzman bir egitim kurumuyla isbirligi icinde, gün-
lük kadin cocuk bakicisi ve erkek cocuk bakicisi
egitimini sagliyoruz. Buldugumuz egitimli kadin
ve erkek cocuk bakicilariyla, ihtiyaciniza uygun
bir bakim sagliyoruz.

Aile ve meslek hayatini bir arada yürütebilme
2-6 yas arasi cocuklarin bakimi ve kreslerimizin
uzun süreli acik olusu, sizlerin aile ve is hayatini
birlikte yürütebilmenizi desteklemektedir. Bu
ögle üzeri bakimini da icermektedir. Bunun dis-
indaki ihtiyaclar günlük bakima girmektedir.

Eger ilginizi cektiysek?

... lütfen asagidaki alanlarda olan aktüel
etkinlikleri okuyunuz

Egitim etkinlikleri
Danismanlik
Kilise cemaatine dair etkinlikle
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Bizce ulasim adresi:

• Marko Moß
m.moss@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 63 58 41
Kath. Kindertagesstätte St. Johann Baptist
Honschaftsstraße 339
51061 Köln

• Jolanta Aniol
j.aniol@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 60 44 01
Kath. Kindertagesstätte St. Joseph
Von Diergardt Straße 60
51069 Köln

• Renate Baedorf
r.baedorf@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 64 25 95
Kindertagesstätte des SKM
Am Springborn 5
51061 Köln

• Hedwig Kautz
h.kautz@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 64 69 25
Kath. Kindertagesstätte St. Hedwig
Von-Ketteler-Straße 2
51061 Köln

• Felicitas Mazur
f.mazur@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 67 03 073
Kindertagesstätte des SKM
Auguste Kowalski Straße 51
51069 Köln

Bütün bölümlerimiz hakkındaki güncel
bilgilere www.kfzdh.de Internet adresinden
ulasabilirsiniz.


