
Zentrum für Mädchen und junge Frauen

Wrangelstraße 84 A

10997 Berlin

Telefon (Salı & Çrş  15:00-17:00)                                                                         

030 239 07 328

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:

Açılış Saatleri

İletişim

Alia Hakkında

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.

Danışmanlık için de memnuniyetle 
yanındayız.

Kreuzberg’te bulunan Alia, 10 ile 21 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 festival-
lerinin 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 
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pedegoglar ve ilgililer için 
bilgilendirme.
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Organizasyonlar

Ayrıca hergün yaratı-
cılık, spor veya teknik 
alanlarında sunulan bir-
birinden farklı olanaklar 
seni bekliyor.

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.

AG Jugend
AK Mädchen 

Regional AG 36
Quo Vadis

T_REST Kampagne
Wrangelkiez macht 

Schule

OSZ Handel 1
Fichtelgebirge-Grundschule

Nürtingen-Grundschule

www.kidbike.de/m
fw

Alia‘daki   ortaklıklarımızHerkese açık gün

 ALIA‘YI DESTEKLEMEK İÇİN:
BIC: GENO DEF1 SLR

IBAN: DE83 8306 5408 0004 0192 02

Cuma, 01.06.2018 
16:00 - 19:00 

Alia‘da Bahçe Partisi!

Tag der
Bugün, Alia‘nın kapıları Alia‘yı yakından tanımak 
isteyen herkes için açılıyor. Yazın gelişini bahçede 
kutladığımız bugünde; açık büfe, çeşitli oyunlar 
ve süprizler sizi bekliyor. Arkadaşlarınızı ve ailenizi 
yanınızda getirmeyi unutmayın!

Arkadaşlarla buluşmak & oyun oynamak 

vakit geçirmek & Ödev yardımı

Atöyeler & Projeler

Gezi & Seyahatler

Tamir Atölyesi

Danışmanlık

04.
05.
06.

Salı                                                          14:00 - 20:00                           
Çarşambadan cumaya kadar       15:00 - 21:00
Cumartesi                                            11:00 - 17:00

Tatil günleri
Salıdan cumaya kadar                    13:00-19:00
Cumartesi                                            11:00 - 17:00
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Önemli günler ve

        tatiller
Salıdan cumaya kadar   CumartesiSalıdan cumaya ka

dar Önemli günler ve
        tatiller

Ödev-Destek
Çarşamba| 15:00 - 19:00 
Cuma    | 15:00 - 19:00 

Neler oluyor?
Çarşamba| 17:00 - 18:00 

Dünyadaki ve 
mahalledeki güncel 
konulara ilişkin koltuk 
muhabbetleri.

Bahçe Alarmı 
Çarşamba| 16.00 - 19.30 

Tatil günleri dahil.

Streetdance
Çarşamba| 17:30 - 19:30 

Dans tecrübesi 
farketmeksizin, herkes 
için, Freestyle Session.

Medya Atölyesi
Perşembe | 15:00 - 17:00

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

Dikiş Atölyesi
Perşembe | 17:00 - 19:00

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

14.04. Lavanta yastıkları 
dikmece Paskalya tatilinde Trans* Haftası

Trans*ın anlamı nedir? Peki trans* konusu benim için ne 
anlama geliyor? Paskalya tatilinin ikinci haftasında trans * ve 

cinsiyet kimlikleriyle ilgili soruları birlikte cevaplıyoruz.

Başvuru eğitimi 

Okul veya iş başvurun mu var? Ve başvuruyu nasıl 
yapacağından emin değil misin? Yoksa halihazırda bir 
görüşmen var ve iyi hazırlanmak mı istiyorsun? O zaman 
eğitimize sen de katıl! Saat: 16:00 - 19:00// 13.04. & 20.04. 

15.06. Şeker Bayramı
Bugün Şeker Bayram‘ını birlikte kutluyoruz; beraber 

pişirdiğimiy tatlıları  mahallede dağıtıyoruz. 

 Saat: 16:00-19:00

Önemli: 

Nisan ayında değişen açılış saatleri:  

Alia, Nisan‘ın ilk haftasında tatil açılış saatlerine göre açık 
olacak olup 10 Nisan‘dan itibaren: Her salı saat 14:00 ile 19:00 
arası, çarşambadan cumaya kadar ise 15:00 ile 19:00 arası açık 
olacaktır.

Am 01 ve 10 Mayıs tarihlerinde Alia kapalı olacaktır.

Yaratıcı atölye
Salı | 16:00 - 18:00 
Nisan ve Haziran ayı boyunca

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

Talentefinder
Salı | 15:00 - 18:00 
Mayıs ayı boyunca

Water-Marble tasarımlarıyla 
bardak, mum gibi eşyalarımızı 
yeniden tasarlıyoruz. 

Kızlar* Toplantısı
Alia‘da birlikte alınan 
kararlara fikirlerinle katkıda 
bulunabilirsin.
Her ayın 2. salı günü.
16:00 - 17:00
10 Nisan // 15 Mayıs // 12 
Haziran

Bisiklet Atölyesi
Salı     | 16:00 - 19:00 
Çarşamba | 16:00 - 19:00 

Bisiklet tamircileri için 
atölyenin kapıları yeniden 

açılıyor.

22.06. Alia‘da geceleme
Yemek, oyun ve film... Hepsi bu Alia‘daki pijama partisinde. 
14 yaş altındaki kızlar* için olan pijama partisi saat 18‘de 
başlayacak olup cumartesi saat 12‘de güzel bir kahvaltı 
ile sona erecektir. Lütfen velilerinizden ya da vasilerinizin 
imzalayacağı muvafakatnameleri getirmeyi unutmayın!

29.06. Görli‘de Aile Festivali
„Soylulaşma ve yerinden edilmeyle mücadele“ sloganı 

altında, diğer merkezlerle birlikte Aile Festivali‘ni Görlitzer 
Park‘ta kutluyoruz. Saat 15:00‘te Alia‘da buluşulup festival 

alanına gidilecektir. Festival saat 18:00’de sona erecektir.  

Geziler! 
03 Mayıs-  Fernsehturm // 16:00- 19:00 

07 Haziran - Gärten der Welt // 15:30- 19:00

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

02.06. Badminton oynamaca

05.05. Crêpe pişirmece

12.05. Alia‘yı parlat
Bahar temizliği

16.06. Kitap okuma günü

30.06. Tahtadan fotoğraf baskı

21.04. Minigolf

19.05. Org çalmaca  

26.05. Wellness & Rahatlama
Maske, mesaj ve hayalindeki gezi...

09.06. Masa tenisi turnuvası
Alia bahçesinde

Lezzetli 
Saatler
Cuma  | 16:00 - 17:30 

Alia‘da yemek vakti.

Fitness ve 
Hareket
Cuma | 16:30 - 18:00

Hareket etmek, oyun 
oynamak ve eğlenmek 
isteyen herkes için.

Film akşamı
Cuma | 18:00 - 21:00 

Koltuklara yayılmaca, 
patlamış mısır... Film 
başlıyor!
Ve... Ardından film 
üzerine tartışma!

28.04. Patetes ekimi

Mini golf alanına gezi


