
Aile Danisma Merkezi Dreikäsehoch ´a 

hosgeldiniz 

 

Pedagojik isimizin agirligi hareket ve doga 

deneyleri üzerine kurulmus, kültürler arasi bir 

calismadir.  

Is yerimiz evcil bir ortamda, Inrather Bruch ve 

bahceli evler Rosengartene cok yakin 

mesafededir.  

Kresimizde üc gurup mevcuttur. Gruplar 0-6 

yaslar arasi haftalik 35 ile 45 saatler cercevesinde 

kullanilmaktatir. On tane tahsilli, diplomali ve 

deneyimli iscilerimiz mevcuttur.  

Teklif ve Sunumlarimiz hem bizde olan ailelere 

hemde bizimle bagliliklari olmayan ailelelere 

gecerlidir.  

Bizimle birlikte Kooperasyon ortaklarimiz sizlere 

her konuda yardimci ve destekci olmak istiyoruz.  

 

 

 

  Verimlerimiz                                                                               

 

1. Cocuklar ve aileler icin danisma ve 

destekleme  

 

 Kisiye özel danisma imkanlari  

 Güncel rehberlerimiz danisma ve terapi 

imkanlari sunar  

 Anne baba ve cocuk gruplasmalari 1. Yas 

itibariyle  

 Acik görüs saatleri egitim ve aile 

danismanligi konusunda  

 Logopedi danismanligi  

 Cocuk ve Ergen Tip danismanligi  

 Iscilerimiz sizlere su konuda yardimci 

olabilirler.  Dil, kültürler arasi 

danismanlik, hareket ve saglik, cocuk 

sagligi, üc yas alti cocuk bakim örnekleri  

 

2. Aile kurulusu ve Egitimbirligi  

 

 Güncel rehberler anne baba ve aile 

kuruluslari  

 Anne babalarin egitim sekillerine örnek 

ve destek gösteren kurslar organize 

ediliyor  

 Pedagojik konularda veliler toplantilari 

organize ediliyor  

 Yetiskinler icin aktiviteler 

 Hareket ve saglik aktiviteleri, medya ve 

ayni zamanda yaratici konularda, 

aktivitelerimiz vardir 

 

 

3. Cocuk bakim yerleri 

 

 Genel olarak sorular ve sorunlar hakkinda 

bilgi edinebileceginiz iscilerimiz 

mevcuttur 

 Bilgi edinebileceginiz brosürler ve 

nereyebasvurmaniz gerektigi yerler  

 Cocuk bakmak icin yapabileceginiz tahsil 

bilgileri  

 

4. Aile ve Is bagdasikligi 

 

 Bizim disimizdaki cocuk bakim örnekleri  

 Hergün sicak yemek 

 Bizim disimizda tatil ve kapanislarda 

cocuk bakim örnekleri  

 Cocuk bakicilari 

 Kardesler icin acil bakim yerleri  

 

Bizim kooperasyon partnerlerimiz  

 Deutscher Kinderschutzbund  

 Aile kurulus Dernegi Rund um St. Josef  

 LOgopedi Tibio  

 Bahceli evler dernegi Rosengarten  

 Vatandas dernegi Inrath  

 Cocuk Doktoru Dr. Marsan  

 Ergen Dernegi Marienburg 

 Ilkokul Jahnschule  

 Calisma gurubu Integration /RAA 

 



Aile Danisma Merkezimizin sunumlari  

 Dil ögrenme ve gelistirme  

 Her ay veliler kahvesi „Seni dinlerim“ 

 Acik görüs saatleri  

 Aile danismanligi  

 Bebek ve kücük cocuk danisma saatleri  

 Bahce calismalari  

 Orman gezileri  

 Gezi turlari dört yas itibariyle  

 Kültürler arasi bayramlar  

 Okula baslayacak olan cocuklar icin özel 

projeler  

 Yanliz egitenlere kahvalti vakitleri  

 Baba- cocuk aksiyonlar  

 Noel Baba pazarlari  

 NInelere ve Dedelere özel programlar  

 Kitap fuarlari  

 Birlikte yemek yapma, dikis ve el isleri  

 Konusmalar  

 Kurslar  

 Aile sporu  

 

 

 

Aile danisma Merkezimiz her aile bireyi icin 

bulusma noktamiz.  

 

 

Sizleri agirlamaktan mutluluk duyariz. 

 

Gelin Konusalim. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

Aile Danisma Merkezi Dreikäsehoch 
Patron Elke Himmelein 

Deutscher Kinderschutzbund Krefeld 
e.V. 
Kanesdyk 35 

47803 Krefeld 
Tel. 02151-752625 
dreikaesehoch@kinderschutzbund-

krefeld.de 

www.kinderschutzbund-krefeld.de 

Acilis Saatleri  
Montag bis Freitag von 7:30 bis 16:30 Uhr 

 

 

 

 

 

http://www.kinderschutzbund-krefeld.de/

