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Crailsheim’da bulunan gençlik dairesi çocuk ve genç işi vardır Buna okul içi sosyal hizmetler, açık 
gençlik işleri, mobil genç işleri ve tatilde yapılabilecek eylemler de dahildir. Çok amaçlı odak 
noktaları ile gençlik dairesi çocukların ve gençlerin gereksinimlerine uygun destek, danışmanlık 
ve gençlere özgü tüm konularda destek sunar.   Gençlik ofisi ekibi iş ile genç bireylerin kişisel ve 
sosyal gelişimlerini teşvik etmek ve hayatlarını tasarlamaları için onları teşvik etmek istiyor.  
 

Okul için sosyal hizmetler  
Okul içi sosyal hizmetlerin amacı öğrencilere, eğitimcilere, okul idaresine ve ebeveynlere sosyal 
pedagojik danışmanlık, rehberlik ve destek ayrıca özel gruplar, sınıflar ve özel teklifler sunmaktır. 
Okul içi sosyal hizmetler sır saklama yükümlülüğüne tabi olan isteğe bağlı, düşük eşikli bir 
tekliftir ve okul topluluğunun önemli bir parçasıdır. Crailsheim’da her okulun okul topluluğu 
vardır.  
 

Açık genç işi   
Crailsheim’da semtlerdeki farklı gençlik odalarında açık çocuk ve genç işleri hayata geçirilir. 
Odalar genç bireylere gelişimleri ve boş zamanlarını geçirmeleri için alan sunan açık buluşma 
yerleridir.  Sorumlu muhataplar destek sunar ve isabetli yardım vermeye yardımcı olurlar. 
Gençlerin hayat koşullarında ve gereksinimlerine göre düzenlenen özel tekliflerle yetişkinliğe 
geçişte gençler desteklenir.  Gençler için gençlik odalarında düzenlenen buluşmalar okul ve 
aileye ilişkin önemli bir tamamlamadır.  
 

Mobil genç işi   

Mobil genç işi teklifleri özel görüşmelerden eğitim ve iş aramaya hatta boş zaman tasarımına 
kadar uzanmaktadır. Streetwork ile çevreyle bağlantı kurulur ve derinleştirilir, bu sırada hayat 
koşulları zor olan gençler odak noktasında yer alır. 
Özel görüşmelerde konular ciddiye alınır ve birlikte çözüm yolları geliştirilir.  Özel projeler ve 
gruba ilişkin teklifler boş zaman tasarımında birlikte etkinlik yapma olanağı sunar. 
  
Boş zaman ve tatil eğlencesi   
Crailsheim şehri tüm çocuklara ve gençlere tatilde çeşitli etkinlikleri deneyimleme olanağı 
sunar.  Okul sosyal hizmetleri, açık genç işi ve mobil genç işi gençlik dairesinin çalışanları, sayısız 
iletişim partnerlerinin diğer teklifleriyle zenginleştirilen etkinlikleri birlikte çocuklar ve gençler 
için düzenlerler. Buna tüm yıl boyunca hem ayarlanan etkinlikler hem de yeni etkinliklerle 
zengin programlar da dahildir, bunlar hakkında bilgiler online unter www.jugendbuero-
crailsheim.feripro.de adresinde belirtilmektedir.  Büyük tatil tekliflerinin yanı sıra gençlik odaları 
da okul tatilinde açık kalır ve düşük eşikli etkinlikler sunar.  
 
Güncel bilgiler, çalışanların iletişim bilrileri ve gençlik dairesinin merkezlerine ilişkin güncel 
bilgiler aşağıdaki adreste ana sayfada yer alır: https://www.jugendbuero-crailsheim.de/ 
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Aileler için maddi yardımlar 

 
Tüm ebeveynler aileler için maddi destek almaya ilişkin teşvik seçeneklerini bilmiyorlar. Bu 
konuya ilişkin bilgi vermeli ve çocuğun dışlanmamasına katkı sağlamak istiyoruz. 
 
 
Haftalık yardım var mı? 
Haftalık yardım, kullanılan ikametgahın masrafları için devlet tarafından sağlanan katkıdır. 
Haftalık yardım ile ev idaresine ikametgah masrafları karşılanmalı ve uygun ve ailenin 
yaşayabileceği yaşam şartları sağlanmalıdır. Haftalık yardımlar kiralayan tarafından “kira 
yardımı” olarak kullanılabilir ve kendilerine ait evler veya kendi evlerinde kalıyorlar ise “yükü 
hafifletmek” için kullanılabilir. 
 
Kiminle irtibata geçebilirim? 
Rathaus Crailsheim – Kira yardımı merkezi -07951-403-1211 – wohngeld@crailsheim.de 
 
 
Çocuk yardımı nedir? 
Çocuk yardımı, çocuk parası gibi geliri olmayan aileler için güvenilir destektir. Bir aileye çocuk 
yardımının alıp almayacağı münferit durumlara bağlıdır. Özellikle çocuk sayısı, yaşları ve ikamet 
masrafları dikkate alınır. 
 
Kiminle irtibata geçebilirim? 
Aile fonu BaWü – 0800 4 555530 (ücretsiz) – www.kinderzuschlag.de 
 
 
Kim eğitim paketi talep edebilir? 
Çocuk ve gençler iyi eğitim ve katılım fırsatlarına ihtiyaç duyar. Bu, ailenin maddi gelirleri yeterli 
değilse özellikle geçerlidir. 
Eğitim paketi bu çocuklara spor klüplerine, müzik okullarına ya da tatil tekliflerine 
katılabilmelerine yardımcı olur. Ek olarak kişisel okul ihtiyacı, eğitim teşviki ve sınıf gezileri için 
de destek verilir. 
Yeni eğitim öğretim yılına başlamak için okula başlama paketleri bulunur, Kita ve okuldaki öğle 
yemekleri ve öğrenci teşviki için ebeveynlerin ödeme yapmasına gerek yoktur ve özel eğitim 
teşviklerine herkes tarafından talep edilebilir. 
 
Kiminle irtibata geçebilirim? 
Jobcenter Landkreis Schwäbisch Hall - Crailsheim – 07951-9490-583 
 
 
Çekinmeyin! Şüphe edildiğinde bir başvuru yapılmasını öneriyoruz, çünkü genellikle olanaklar 
hafife alınmaktadır. Tüm hizmetler için geri ödeme yapılması gerekli değildir! 


