
(Almanca´dan Türkçe´ye tercümedir) 
 
Gönüllüler Merkezi 
“Sende katıl!” 

       „Bayan Staehlin, bu gün kesinlikle  
  üşütmeyiz ve eminim ki, sonrasında  
  çay ve bisküvi olacak.“ 

 
     DÖRT ANGAJELĐ GÖNÜLLÜ, 

SOSYAL ÖĞRETĐM YILINDA 
     Neustadt/Aisch´da genci ve yaşlısı, 

süper bir fikirden faydalanmakta.  

 
 

Neustadt/Aisch bölgesinde geçtiğimiz yılda tüm okul türlerinin 8./9. sınıflarında öğrenim 
gören 360´dan fazla öğrenci, 145´in üzerinde görev yerinde sosyal öğretim yılına katıldı ve yıl 

sonunda bir karne ile ödüllendirildi. 
 
 

Gönüllü sosyal öğretim yılı 8. turuna başlıyor 
 

Yaşlılar, engelli insanlar, anaokulu çocukları, öğrenciler vs. ile kilise cemaatinde,  
itfaiyede veya hayvan barınağında çalısmak mümkün 

 
 
Gönüllü sosyal öğretim yılı, öğrencilere sosyal meslek alanları hakkında fikir edinme imkanı 
sağlıyor. Bölgede bulunan, „Đss was!“ adında dört ayrı yerde yiyecek yardımı veren 
kurumdan, yuvalara, okullara, itfaiyeye, hayvan barınağına ve daha farklı çeşitli görev 
yerlerine kadar öğrenciler, görev yapmak istedikleri yeri, kendileri seçebiliyor ve meslekleri 
tanıma ve sosyal angaje olma imkanına sahip oluyorlar. Bir öğretim yılının okul sürecinde 
öğrenciler, fahri olarak öğleden sonraları haftada iki saat görev yapıyorlar. Öğrencilere yıl 
sonunda normal karnelerinin yanı sıra iş başvurularında kullanabilecekleri ve böylece meslek 
hayatına giriş şanslarını arttırabilecekleri „gönüllü sosyal angajman karnesi“ veriliyor. 
 

www.Freiwilliges-Soziales-Schuljahr.de internet sayfasında bir çok görev yeri, angaje olmak 
isteyen öğrencileri bekliyor. Son öğretim yılında gönüllü sosyal öğretim yılına „artı“ olarak 
mesleğe daha derin yönlendirme eklenmiştir. Bu proje, bir adım daha ileriye giderek 
öğrencilere bir öğleden sonra engelliler kurumlarını gösterme ve çalışmalar yapma gibi 
imkanlarla sosyal ve bakım meslekleri hakkında daha detaylı bilgilendirme sağlamaktadır. Bu 
süre, saat olarak „normal“ gönüllü sosyal öğretim yılına dahil edilmektedir. Bu konuda daha 
detaylı bilgilere, internet sayfamızdan ulaşabilir.  
 

www.Freiwilliges-Soziales-Schuljahr.de internet sayfasında bu güne kadar bildirilen görev 
yerleri listelenmiştir. Bu sayfanın enformasyon bölümünden uygulama şekli ve kullanım 
hakkında bilgiler edinilebilir, başvuru formu indirebilir. Gönüllü sosyal öğretim yılı hakkında 
sorular, gönüllüler merkezi sende katıl! yöneticisi Heike Zahn ve gönüllü sosyal öğretim yılı 
„artı“ proje müdürü Đris Reichel tarafından 09161-889-0 numaralı telefondan, veya 
freiwilligenzentrum@caritas.nea.de mail adresinden yahut Ansbacher Str. 6, 91413 
Neustadt/Aisch adresinden yanıtlanabilir.  
 
 

 
Nürnberg, 09 Haziran 2011 


