
 

 

MÄDCHENZENTRUM 
Kız merkezi  

KLAGENFURT 
 

KIZLAR NEREDEYSE, BIZDE ORADAYIZ  
 

 

TARİH: BİZ NASIL OLUŞTUK, BİZ KİMİZ  
Klagenfurt’ daki kız merkezi, kızlar ve genç kadınlar için danışma hizmetleri amaçlı, çeşitli yaşam koşulları 
altında destek ve bilgi arayanlar için, 1995 yıllında Kärnten bölgesinde kurulan ilk kuruluştur. Pedagog, 
sosyal hizmetleri çalışanları, psikologlar, meslek eğitmenleri ve birçok daha çalışanlarıyla Multi -profesyonel 
bir ekibiyle, kızlara ve genç kadınlara tümüyle, tarafsız ve güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bu uzun 
yıllardır yapılan cinsiyetlerle ilgili birebir teorik ve alan çalışmaları, ekonomi, sosyal-politik ve toplumsal 
sorunlarla etkin bir ilgilenme sonucunda kız merkezini; kızlar ile aile, genç kadın ile kuruluşlar, öğrenci ile 
okul, çırak ile iş yeri, üniversite öğrencisi ile üniversite, hasta ile doktor veya fizik terapisti arasında bir denge 
oluşturmaktadır.  
Bugün Klagenfurt’daki kız merkezi, genç kadınların ve kızların kendi kararlarını vermesini sağlayan ve çeşitli 
yaşam imkânları sunmayı hedefleyen bir yeti merkezidir.  
Bu beklentiyi gerçekleştirebilmek için biz kızlar ve birçok kişi ve kuruluş ile, kızların ve genç kadınların 
gelecek umutlarını önemseyenlerle, birlikte çalışmaktayız.  
 

BUNUN İÇİN BİZ…  
HER ZAMAN UĞRAYABİLECEĞİNİZ, SÖZLÜ PAYLAŞIM, (GENDER)CİNSİYETLER 
UZMANI,  
EĞİTİM MERKEZİ, KURUMSAL HİZMETLER, KESİŞİM NOKTASI, DENGE, PROJE 
VE YENİLİK MERKEZİYİZDİR.  
… VE BİZ 

 

… KIZLAR VE GENÇ KADINLAR IÇIN  
 Sosyal pedagojik danışma- gizli, güvenilir ve bedava  

 yeti geliştirme (iletişim, kendine güven, kendini ispatlama…),cinsellik, yeme bozuklukları ve şiddet 
ile ilgili Workshoplar düzenlemektedir  

 Yeme bozukluklarıyla ilgili açık bilgi akşamları  

 Danışma, Konuşma, konuları: kuvvetli yönlerini ve ilgi alanlarını geliştirme, meslek oryantasyonu ve 
perspektif geliştirme ( kız ve teknik ) meslek oryantasyonu ile ilgili workshoplar, Başvuru eksersizleri 
ve iş bulma, hayat planlaması ve hedef çalışmaları, el işi- teknik- denetimi  

 İş merkezleri ile staj konusunda iletişim  

 çeşitli alanlarda başarılı kadınlar ile iletişim ve görüşme  



 

 

 çeşitli meslek alanlarında potansiyel ve yeti analizleri yapılan değerlendirme prosedürleri merkezi  

 Bilgilendirme günleri ve çeşitli konularda geniş toplantılar  

 çeşitli konularda Boş zaman ve yaratıcılık ile ilgili gündemsel ve dönemsel kurslar  

 branş kütüphanesine giriş 
 
 

… YAKINLARI VE ARKADASLARI IÇIN  
 Sosyal pedagojik danışma- gizli, güvenilir ve bedava  

 yeme bozuklukları ile ilgili açık bilgi akşamları  

 Çeşitli bölümlerde meslek eğitimi ve mesleki ilerleme ile ilgili konuşma ve Workshoplar  

 
 

… OKULLAR VE ÖGRETMENLER, GENÇ MERKEZLERI VE EGITMENLERI IÇIN  
 Yeti geliştirme ( iletişim, kendine güven, kendini ispatlama…) ,cinsellik, yeme bozuklukları ve şiddet 

ile ilgili öğrenciler ve genç kadınlar için Workshoplar ve konuşmalar ( veli toplantısı şeklinde) 
düzenlemektedir  

 Öğrenciler ve genç kadınlar için Workshoplar ve konuşmalar ( veli toplantısı şeklinde) danışma, 
Konuşma, konuları: kuvvetli yönlerini ve ilgi alanlarını geliştirme, meslek oryantasyonu ve perspektif 
geliştirme ( kız ve teknik ) meslek oryantasyonu ile ilgili workshoplar, Başvuru eksersizleri ve iş 
bulma, hayat planlaması ve hedef çalışmaları, el işi- teknik- denetimi  

 Proje girişimleri- konsept ve çeşitli cinsel ayırım pedagojisindeki eşlik  

 Cinsel ayırım pedagojisi ile ilgili meslek eğitimi ve mesleki ilerleme  

 Kızsal konularda pedagojik destek ile ilgili sorularda destek ve bilgilendirme  

 Cinsiyette göre eğitim malzemeleri ve kütüphaneye serbest ulaşım  

 Kız merkezinin İhtiyaç yönlendirmesi ile ilgili (Gender) cinsel yetkinlik yeri.  

 
 

…ŞIRKETLER, PERSONEL MÜDÜRLERI VE MESLEK EGITIME VERENLER IÇIN  
 İş yeri, işçi bulma kurumu ve kızlar arasında iletişimi oluşturma  

 potansiyel çıraklar ve işçiler arasında iletişimi oluşturma  

 genç kadınların meslek eğitimine yönlenme konusunda bilgilendirme, danışma ve refakat  

 Şirket içerisinde genç kadınlar için projelerin hayata geçirilmesi ve iş koşulların oluşturulup / 
düzeltilmesi (seçim prosedürleri arasında şirket içi değerlendirme merkezi) 

 
 

…İS BIRLIGI ORTAKLARI, KARAR VEREN KURUMLAR VE GENIS HALK IÇIN….  
 Kızların ve genç kadınların daha duyarlılaştırma ve bilgilendirme amaçlı, ayrıca kadın ve erkeklerin 

eşitliliği hakkında bilgilendirme halka etkili önlemler ve bilgilendirme ( Spesifik toplantı, fuar ve 
yayınlar… vb)  

 kız merkezinde Gender (cinsel) yeti merkezi: cinsellik ile ilgili sorular ve nötr pedagoglar eşliğinde 
geniş kitleye ulaşım ve işbirliği ( talep odaklı dergi, konuşma masaları vs)  



 

 

 Yeme- bozuklukları Kärnten bölgesi ağının koordinasyon merkezi (kaynaşma buluşmaları, 
bilgilendirme, her 3 ayda bir çıkan dergi vs)  

 Kärnten bölgesi için birleştirici : “aile içi şiddete karşı platform”- gençler arasında ve gençlere karşı 
şiddet konusu ile (örn: yayınlar, bağlantı toplantıları, projeler). 

 
 
 

BIZ HER YAPTIGIMIZDA KIZLARIN ILGILERINI TEMSIL EDIYORUZ  
AVRUPA SOSYAL FONDUN DESTEKLERIYLE…  

 

BIZ KIZLARI ODAK NOKTASINA KOYUYORUZ 
 
 

İletişim 
Karfreitstrasse 8/2. Stock  
9020 Klagenfurt 
Tel: +43 (0) 463/50 88 21  
Fax: +43 (0) 463/50 88 21- 22  
office@maedchenzentrum.at 
www.maedchenzentrum.at 
 

Açılış saatleri. 
Pzt,Salı ve Perşembe 09-12 ve 13-17 
arası  
ayın her birinci Perşembesi 18.00’a 
kadar  
Cuma 09-12 arası  
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