
 

  

Kayıt       

 

„Güçlü Veli Güçlü Çocuk“ 
 

Deutschen Kinderschutzbund’un Veli Kursu 
 

* 05.05.2022 çarşamba gününden itibaren, saat 
19:30-21:30 arası + *Ek buluşma  

 
Nerede: Nachbarschaftshilfe e.V. 
              Ahornring 119 82024 Taufkirchen 

 
Ücreti: 20,- € / Kişi başı (Taufkirchen vatandaşları 
için) 

 
Ulaşım: S3, Taufkirchen Durağı 
 
Kayıt: 

kontakt@familienstuetzpunkt-taufkirchen.de ya da  
info-isa@taufkirchen-mucl.de 
 

ya da posta aracılığıyla: 
 
Familienstützpunkt Taufkirchen,  
Postweg 8 a (INTEGRA e.V.), Frau Otto 
Tel.: 0 89 / 67 97 11 58 24  
 
Pappelstr. 2 (NBH Taufkirchen), Frau Schulz 
Tel.: 0 89 / 67 97 35 412 
 
Integrationsbezogene Soziale Arbeit (ISA) 
Grundschule am Wald, Pappelstr. 8, 82024 Taufkirchen 
Frau Stamm, Tel.: 0 89 / 666 722 - 141 

İsim: 

Adres: 

 

Telefon: 

E-Mail:  

 

Kurs bilgileri 
 
Kurslar belirlenen haftalarda çarşambaları 19:30 ile 
21:30 saatleri arasında gerçekleşecektir. 
 
1. Kurs günü 05.05.2022 
2. Kurs günü 12.05.2022 
3. Kurs günü 19.05.2022 
4. Kurs günü 25.05.2022 
5. Kurs günü 02.06.2022 
6. Kurs günü 04.06.2022 
7. Kurs günü 30.06.2022 
 
Kurs sonunda ek bir buluşma daha gerçekleşecektir. 
 
 
 
 

Ben Kimim? 
 
Ben Özge Könür.  Yaklaşık 6 yıldır Münih'te çocuk 
ve aile danışmanı olarak çalışıyorum.  Aynı zamanda 
da çeşitli dil okullarında Türkçe dersleri veriyorum. 
2014'ten bu yana Çocuk Esirgeme Kurumu' nun 
desteklediği  " Güçlü Veli Güçlü Çocuk " eğitim 
programında kurs yöneticisi olarak görev 
almaktayım.  Her yeni eğitim programında aileler ile 
yeni tecrübeler kazanıyoruz.  Özellikle bizler gibi 
göçmen kökenli ailelerin yaşadıkları kültürel ve 
sosyal problemlere bilgi paylaşımları ile çözümler 
getiriyoruz.  İnsanların sorunlarına bir nebze de olsa 
yardımcı olabilmek beni daha da motive ediyor.   
 

 

Sevgili Veliler  
 
Güçlü Veli - Güçlü Çocuk kursuna ilgi duyduğunuz 
için çok memnunum. Bu broşür ile sizlere ebeveynlik 
kursuna kısa bir genel bakış sunmak ve kendimi 
kısaca tanıtmak istiyorum. 
 

• Güçlü Veli - Güçlü Çocuk  

• Güçlü Veli - Güçlü Çocuk konsepti nereden 
geliyor? 

• Genel kurs bilgileri nelerdir? 

• Ben kimim? 

• Kayıt 

  

Güçlü Veli - Güçlü Çocuk; daha fazla huzur, 
rahatlık ve aynı zamanda çocuklarının 
yetiştirilmesinde daha fazla güvenlik elde etmek 
isteyen tüm anneler ve babalar için bir ebeveynlik 
kursudur. Alman Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından 
geliştirilen bu kavram, ebeveynlik sürecinizde sizi 
güçlendirmeli, desteklemeli ve size eşlik etmelidir. 

 
Toplamda yedi ders ünitesinden oluşan bu program, 
sizlere günlük aile yaşamınızı rahatlatma, beraberliği 
geliştirme, çatışmaları çözme ve kendiniz için özgür 

alan yaratma seçeneklerini gösterir. 
 
Güçlü Veli - Güçlü Çocuk konsepti nereden 
geliyor? 
 
Alman Çocuk Esirgeme Kurumu 1953 yılında 
Hamburg'da kuruldu ve Almanya'daki çocuklar için 
en büyük lobiye dönüştü. Kasım 2000'de, çocuk 
hakları yönetmeliğe dahil edildi. Kanunda yapılan bu 
değişiklik, Federal Aile İşleri Bakanlığı'nın “çocuklara 
daha fazla saygı gösterilmesi” kampanyası ile 
kamuoyuna duyuruldu. Bu kampanyanın bir parçası 
olarak Çocuk Esirgeme Kurumu ebeveyn kursları ve 
eğitimli ebeveyn kurs liderleri için fon aldı. 
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