Alia‘daki
ortaklıklarımı
z

Alia Hakkında
Alia, SENİN için bir
yer olmak istiyor

Etkinlik
7 Kasım 2018
10:00 - 17:00

Adultizm - Atölye
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Kreuzberg’te bulunan Alia, 9 ile 27 yaş
arasındaki kızlar ve genç kadınlar için
kültürlerarası bir sosyal merkezdir.
Çalışma alanlarımız: Gençlik çalışması,
yaratıcı ve sportif projeler, danışmanlık,
eğitim, geziler, semt ve sehir festivallerinin yanısıra okullarla çeşitli tematik
projeler. Alia’da çalışma yöntemimiz
parteilich, yaklaşımız katılımcı ve
düşüncelerimiz feministir.
Kreuzberg ilçesi içerisinde kız çocukları
çalışmalarında temas kişiler olarak,
alanda çalışanlarla güçlü bir ağımız ve
bağlantılarımız bulunmaktadır.

14:00 - 20:00
15:00 - 21:00
11:00 - 17:00

Arkadaşlarla buluşmak & oyun oynamak

10.
11.
12.

Vakit geçirmek & Ödev yardımı
Atöyeler & Projeler
Gezi & Seyahatler
Tamir Atölyesi
Danışmanlık

2018

Tatil günleri
Salıdan cumaya kadar
Cumartesi

13:00-19:00
11:00 - 17:00

İletişim
Zentrum für Mädchen und junge Frauen
Wrangelstraße 84 A
10997 Berlin
Telefon (Salı & Çrş 15:00-17:00)
030 239 07 328

Ebeveynler,ögretmenler,
pedegoglar ve ilgililer için
bilgilendirme.

za

Begegnungsstätte
Falckensteinstraße
Berliner Tafel
FRIEDA Frauenzentrum e.V.
Kiezanker 36
Phantalisa
SPRINGSTOFF GmbH
cultures interactive e.V.
WrangelkiezRat e.V.
Zirkus Zack - vuesch e.V.

Salı
Çarşambadan cumaya kadar
Cumartesi

Danışmanlık için de memnuniyetle
yanındayız.

ni

AG Jugend
AK Mädchen
Regional AG 36
Quo Vadis
T_REST Kampagne
Wrangelkiez macht
Schule

ga

OSZ Handel 1
Fichtelgebirge-Grundschule
Nürtingen-Grundschule

Alia, salı gününden cumartesine kadar vakit
geçirebiliceğin, arkadaşlarınla buluşup yeni
kızlar ve genç kadınlarla tanışabileceğin,
langırtan ve airhockeye birçok farklı oyunu
oynayıp bilgisayarları kullanabileceğin,
tek başına ya da destek alarak ödevlerini
yapabileceğin, bunların yanısıra kendi
fikirlerininle şekillendirebileceğin bir yerdir.

Ayrıca hergün
yaratıcılık, spor veya
teknik alanlarında
sunulan birbirinden
farklı olanaklar seni
bekliyor.

nw

w
w
w.
k

id

Der Sportverein
für FrauenLesben
Trans*Inter*
und Mädchen.
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Seitenwechsel e.V.

Or

Bir ayrımcılık türü olan adultizm, çocuk
ve gençlerin uğradığı bir hak ihlalidir. Bu
atöleyede, geçmişte kendimizin adultizmin hangi türlerini deneyimlediğini ve
günümüzde ise hangi davranışlarımızla
adultizmi yeniden ürettiğimizi karşılıklı fikir
alışverişi yaparak değerlendirmek istiyoruz.
Çocuklarla ve gençlerle çalışırken ortaya
çıkan güç ilişkilerinin farkındalığını sağlamayı ve bunu yaparken çocuk ve genç yanlı
bir tutum sergilemeyi hedeflerken, alandan
gelen çalışanlarla birlikte, yetişkinler olarak
rollerimizi yeniden değerlendiyoruz.

KidBike e.V.

Mädchenfahrradwerkstatt
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Tag der

Açılış Saatler
i

E-posta
kontakt@alia-maedchenzentrum.de
Web sitesi
www.alia-maedchenzentrum.de
www.facebook.com/AliaKreuzberg
Alia‘nın destekçisi:
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
Gençlik Gelişimi Departmanı
Alia‘nın sponsoru:
ALIA‘YI DESTEKLEMEK İÇİN:
BIC: GENO DEF1 SLR
IBAN: DE83 8306 5408 0004 0192 02

Zentrum für Mädchen und junge Frauen

kadar
Salıdan cumaya

Salıdan cumaya
kadar

Çarşamba| 15.00 - 19.00
Cuma

| 15.00 - 20.00

Salı | 16:00 - 18:00

Yaratcı atöylemizde, her hafta
farklı bir etkinlik yapıyoruz:
Dikiş, baskılama, seramik ve
nicesi...

Streetdance

Dikiş

Çarşamba | 17:30 - 19:30

Atölyesi

Dans tecrübesi
farketmeksizin, herkes
için, Freestyle Session.

Kızlar* Toplantısı
Alia‘da birlikte alınan
kararlara fikirlerinle katkıda
bulunabilirsin.
Her ayın 2. salı günü.
Saat: 16:00-17:00
9 Ekim // 13 Kasım // 11
Aralık

Çanta, kılıf, kıyafet...
İstediğin her şeyi burda

Neler oluyor?

| 16:00 - 19:00

Perşembe | 16:00 - 17:00

Resim çizen robattan,
video kesimine, müzik
videosundan fotoğraf
düzenlemeye medya ile
ilgili her şey burada!

Lezzetli
Saatler
Cuma

| 16:00 - 17:30

Alia‘da yemek vakti.

Kick Boks
Perşembe| 16:30 - 18:00

Yeni başlayanlar için.

Koro

27.10. Halloween hazılıklar
ı
03.11.
Bedenim ve ben

Çarşamba| 15:30 - 17:30

Film akşamı

En sevdiğiniz şarkıları
hepbirilikte akapella
söylüyoruz.

Koltuklara yayılmaca,
popcorn ve film.

Cuma | 18:00 - 21:00

24.11. Dizi günü

01.12. Yıldız yapma-yapıştır
maca
08.12. Karikatür ve Fanzin
Atölyesi
15.12. Geçen yılı gözden
geçirme ve burçlar
Önemli:
03.10. (Çrş): Ortak buluşma gerçekleşmeyecektir.
13.10. (Cts): Ortak buluşma gerçekleşmeyecektir.
-> KiJuKuZ‘da Dünya Kız Çocukları Günü.
20.11. (Salı): Ortak buluşma gerçekleşmeyecektir.
21.12. (Cuma) : 4 Ocak 2019 tarihine kadar kapalı.

i
Sonbahar Tatil
23 - 26 Ekim Müzik haftası

Dr.Alia
Arzu, hüsran, plansızlık... Bedenim ve ben nasıl hissediyoruz?
Sorularını Dr. Alia‘ya sor // Saat: 17:00-18:00
09.10. / 16.10. / 20.11. / 27.11. / 04.12. / 11.12.

17.11. Sesli Kitap Günü

Medya Atölyesi

Çarşamba | 16:00 - 19:00

Atölye, bisiklet tamircileri için
atölyenin kapıları Ekim ayı
sonuna kadar
kapılarını açık tutuyor.

20.10. Hayat planlaması:
Aşık - Nişanlı - Evli?

10.11. Anne*- Kız* Günü

Çarşamba| 17:00 - 18:00

Bisiklet Atölyesi
Salı

Perşembe|17:00 - 19:00

dikebilirsin.

Dünyadaki ve
mahalledeki güncel
konulara ilişkin koltuk
muhabbetleri

Önemli günler

06.10. Karaoke

Ödev- Destek
Yaratıcı atölye

Cumartesi

13 Ekim - Dünya Kız+
Çocukları Günü
„Seçim hakkınız var!“ sloganı altında bu sene
başka bir Dünya Kız+ Çocukları Günü‘nü, diğer
organizasyonlardan da gelen kızlarla+ birlikte,
13 Ekim Cumartesi günü saat 14:00 ile 18:00
arası kutluyoruz. Boks, grafiti, müzik atölyesi,
karaoke, smoothie barı ve film gösterimi gibi birbirinden
ilginç etkinlikler sizleri bekliyor. Buluşma noktası: KiJuKuZ
Alte Feuerwache (Giriş: Oranienstraße 96, 10969 Berlin) //
Saat 13:00‘ten itibaren.

Sonbahar tatilinin bu haftasını müzikle geçiriyoruz.
Birbirimizin favori şarkılarımızı keşfederken çeşitli
enstrümanlar kullanarak onları yeni haliyle hepbirlikte
sahneye koyuyoruz.

30 Ekim - 02 Kasım
Bedenim ve ben
Bu haftanın konusu: Cinsellik.
Haftanın konusu üzerine sorular sormak ve birlikte düşünce
üretmek için bir araya geliyoruz.

Geziler
Bowling - 16 Kasım
Saat 16‘da Alia‘da buluşup saat 19‘da geri
Alia‘ya geri dönüyoruz.

07 Aralık - Renkli kurabiyeler
Bugün, bir yandan lezzetli kurabiyelerimizi hazırlarken fonda
en sevdiğimiz şarkıları çalıyoruz. Haydi gel birlikte hamur
yoğuralım, malzemeleri ölçelim ve tepsiyi fırına verelim.

Uçurtma uçurtmaca
16 ve 24 Ekim
16 Ekim günü yapını tamamladığımız rengarenk
uçurtmalarımızı 24 Ekim günü Tempelhofer Feld‘de
hepbirlikte gökyüzüne salıyoruz.

20 Aralık - Yılsonu
Kutlaması
Yine bir yılın sonuna geldik. Arkamızda
bıraktığımız bu yılı beraber yaptığımız kek
ve kurabiyeleri yerken değerlendiriyor
gelecek seneyi hepbirlikte eğlenceyle
karşılıyoruz. Saat 16:00‘dan itibaren.

Alia, T-Rest kampanyasının parçasıdır. Daha fazla bilgi için
internet sitemize ve Facebook sayfamiza bakınız.

