spielend helfen lernen

MERAKLIMISIN?
Eğer altı yaşına basmış olduysan, teknike karşı ilgi
duyuyorsan ve başka insanlara yardım etmek istiyorsan, bizde doğrusun:
• hemen bir genclik grupa katıl!

Daha fazla bilgi ve ilginç raporları internet üzerinde bulabilirsin:
İlk yardımda acele olmak etmeliyiz.

THW - FEDERAL TEKNIK
YARDIM KURUMU
Technisches Hilfswerk (THW) bir sivil koruma
kuruluşudur ve 80.00’den fazla gönüllü
calışanları vardır. Fırtınalarda, su baskınlarında,
elektrik kesintileri ve patlamalarda faaliyet
ekibi mavi araçlarıyla ve uzman teknikleriyle
acil yardımda bulunuyor. THW bundan hariç
yurt dışında’da deprem, fırtınalı met, sel felaketi ve diğer felaketlerden sonra yardımda
bulunuyor.
16 yaşından itibaren aktif hizmet etme imkanına
ve bunun için temel eğitim sınavına girimeye
sahipsin.18 yaşınadan itibaren (yaşınız reşit
olduğunda) ve uzmanlık sertiﬁkanızı aldığında
öğrendiğin bilgi ile görev anında ihtiyaçı olan insanlara yardım edebilirsin.

www.thw-jugend.de
www.facebook.com/thwjugend
www.thw.de
THW-Jugend e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Provinzialstraße 93
53127 Bonn
Tel.: 02 28-99 450-13 27
bundesgeschaeftsstelle@thw-jugend.de
Sana en yakın gençlik grupun adresi:
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• arkadaşlarınıda davet et!
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• almanyanın neresinde olursan ol, bulundugun her
bölgede THW-gençlik grubu var!

BOŞ ZAMANINI DEĞIŞIK
DEĞELENDIR!
teknik hayranlığı

BUNLAR ILGINI ÇEKIYORSA:

BIZ KIMIZ:

• birçok çeşitli macera ve eğlence?

THW-gençlik THW’nin gençlik
koludur. Bize altı yaşından itibaren her ilgili olan çocuk ve
yetişkin katılabilir. Burada herkes katkıda bulunabilir ve
eğelenerek yardım etmeyi
öğrenebilir! Bizde çocuklara ve
gençlere uygun çalışmalar hep
ön plandadır.

• modern teknik ile heyecan verici deneyimler?
• takım ruhuna çok önem veren bir grup?
• maceralı kamplar?
• insanlara yardım etmek için bilgi?
• sınırları aşan arkadaşlıklar?

Takım çalışması kazançlıdır!

BIZIM SUNDUKLARIMIZ:
Birlikte mücadele ediyoruz!

• temel kurtarma yöntemleri
• grup içinde sıkı uyum ve yeni arkadaşlıklar
• teknik özel ekipman kullanımı için talimatlar

Çocuklarda teknike ve boş vakitleri değişik
değelendirme yöntemlerine karşı görünen ilgi
ve coşkuyu sorumlu olan çalışanlarda’da bulunuyor. Altı yaşından itibaren teknike ilgi duyan
bütün çocuklara yaşa uygun tekliﬂer sunuluyor.
Çocuklar THW’yi düzenli grup derslerinde
yakından tanıyabilirler.

• kampta oyun ve spor akşamları
• zorlu ve gerçekçi egzersizler
• kendi yeteneklerini kefş etmek ve söz sahibi olmak için fırsatlar
• diğer takımlara karşı adil yarışmalar

Çok sayıda tesis ve faaliyetlerin yanı sırada,
THW gençlik grupları düzenli olarak farklı bir
şehirde federal gençlik kampında bir araya geliyorlar. Ülke çapında gençlik çalışmaların yanı
sırada düzenli seminerler gerçekleşiyor. Buna
ek olarak, THW gençlik grupu diğer ülkelerde
çok sayıda kuruluşlar ile yakın temas koruyor.

