
Daha fazla bilgiye web sayfamız 

www.rollingheart.at/index.php/fuchsbau  

üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Ek olarak aktivitelerimizi sürekli olarak Facebook 

sayfamızdan da paylaşmaktayız. Lütfen ekteki veri 

koruma formunu doldurunuz ve ebeveyn bilgilendirme 

metnini okuduğunuz ve anladığınıza dair ekteki onay 

formunu imzalayınız. 

Bilgi ve sorularınız icin proje yöneticisi Constanze 

Hellmann‘a 0664 1683014 telefon numarasından  

veya der.fuchsbau1@gmail.com mail adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

0660 7672520 telefon numarasından açılış saatlerinde 

Fuchsbau’da (“tilki evi”) bulunan danışmanlara 

ulaşabilirsiniz. 

Ebeveyn bilgilendirme metni 
 

              

      Derneğinin bir projesidir 

 

Fuchsbau, 2015 yılının ekim ayında Zell am See 
bölgesindeki 6-12 yaş aralığındaki çocuklara kapılarını 
açmıştır. Gayemiz ve hedefimiz büyük bir kasaba veya 
şehirdeki Avusturya kökenli ve göçmen halkın 
çocuklarının severek ve isteyerek geldigi bir yer 
yaratmaktır.  
 
Fuchsbau eğitim yılı boyunca okulların açık olduğu 
günlerde her Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri saat 
14:00 – 17:00 arası açıktır. 
 
2 ve 5 yaş arasında genç „tilkilere“ pedagojik eğitim almış 
uzmanlar ve gönüllüler eşlik eder.  

http://www.rollingheart.at/index.php/fuchsbau
mailto:der.fuchsbau1@gmail.com


Macera, ders ve oyun buluşmalarında ihtiyaca göre ev 

ödevleri yapılır veya ders çalışılır ama esas olarak oyun 

oynanır, eğlenilir, özdeğer güçlendirilir, farkli yaşam 

biçimlerine saygi duyulması sağlanılır. Bu şekilde 

karşılıklı iletişim, birbirinden öğrenme ve beraber yaşam 

icin pozitif bir tutumun temelleri atılmış olur.   

HIZMETLERIMIZ ÜCRETSIZDIR VE KAYIT 

GEREKMEMEKTEDIR! 

Sizin çocuğunuzun da „tilki sürümüze“ katılmasından 

sevinç duyarız! Bu çok kolay ve zahmetsizdir ama dikkat 

etmeniz gereken bir kaç husus var: 

1. Çocuğunuzun ilk ziyaretiyle birlikte mutlaka telefon 
numaranızı bildirmeniz gerekmektedir. Çocuğunuzun 
Fuchsbau’da bulunduğu süre içerisinde ulaşılabilir 
olmanızı rica ederiz.  
2. Konseptimize göre çocukların sevinçle ve isteyerek 
gelmesi hedeflenmiştir. Buna göre istedikleri zaman gelip 
ve istedikleri zamanda ayrılabilirler. Eğer çocuğunuz 
kendini burada iyi hissetmez ise bunu size en hızlı şekilde 
telefonla arayarak bildireceğiz. Böyle bir durumda 
çocuğunuzun tek basına ayrılmasina müsaade 
edebilirsiniz ya da gelip kendiniz alabilirsiniz. 
Çocuğunuzun eve dönüş yolundaki güvenliğinin 
mesuliyeti bize ait değildir.  
3. Başarılı bir birliktelik için „tilkilerimizin“ uyması gereken 
birkaç kural vardır. Üç defa ağir bir şekilde kuralları 

çiğneyen çocuklar Fuchsbau’ya gelme haklarını 
kaybederler! 
4. Değerli eşyalar (para, anahtar, telefon vs.) 
Fuchsbau’da geçirilecek süre boyunca Fuchsbau 
garajımızda (kasa) muhafaza edilebilir. Kasaya 
konulmayan eşyalar için herhangi bir sorumluluk alınmaz.  
5. Lütfen çocuğunuzun alerjilerini bizimle paylaşınız! 

Herhangi kültürel kökenli çocuğun yiyebileceği bir beraber 

atıştırmalık burada geçirilen zamanın sabit bir parçasıdır.  

Gönüllü olarak yapacağınız bağışlar icin teşekkür ederiz.  

Çok değer verdiğimiz bir diğer husus ise, her insana 

benzersiz olarak bakmak ve ona göre davranmaktır. 

Herkesin farklı yetenekleri ve becerileri vardır ve çocuklar 

bunları burada kendileri keşfedebilirler.  

Oyun, el işleri vs. için birçok harika gereç bulunmaktadır 

ve çocuklara böylelikle kendilerini ilgi alanlarına göre 

geliştirme şansı sunulur. Yani çocuklar Fuchsbau’da ne 

yapacağına kendileri karar verir ve tabiki ekibimiz de 

onlara gerektiğinde yardım eder. Ders kurumu 

olmamamız nedeniyle çocuğunuzun ev ödevlerini yapıp 

yapmamasının sorumluluğu bize ait değildir! 


