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Sevgili Anne
ve Babalar,

Katolik kurumumuzla ilgilenmektesiniz veya

Kurumumuz tüm çocuklara ve ailelere hiç bir din

Sizi yürekten selamlıyor ve göstermiş olduğu-

likle çocukların Allah’ın sevgisi hakkında tecrü-

çocuğunuz çoktandır bizim kurumumuza devam

etmektedir.

nuz ilgiden çok memnuniyet duyuyoruz.

Müşterek çocuk yuvası yaşamımızın oluş umunda – kuruluş yapımıza uygun olarak – çocukla-

rınız, eğitimcilerin pedagojik ve dini pedagojik

refakat ve desteğiyle öğrenim ve gelişim süreçlerine uygun olarak öğrenim görürler.

Her çocuk, eğitim amacımıza göre ön planda

duran bir bireydir ki bu, eyaletlerin talim ve ter-

şekilde gelişimini sağlayabilmek için ailelerle

be kazanabilecekleri bir yerdir. Çalışmalarımız

kı sağlayabilir ve gelişimine faydamız dokuna-

muz inancın canlı olarak yaşanabileceği ve özel-

Katolik inancının temelleri doğrultusunda sürdürülmektedir.

Yaptığımız işi desteklemek amacıyla kilisenin
çok yönlü çalışmalarına (örneğin, Eğitim Danışmanlığı – Aile yetiştirme yerleri gibi) başvur-

ma imkanımız mevcuttur.

Kurumumuz Hıristiyanlık öğretisinin ve inancı-

Bu arada arzumuz, çocuğun bireyselliğinin ge-

süreci iç içedir, toplumsal ve ahlaki değerlerin

re düzenlenmiştir.

liştirilmesini sağlamak (Ben önemliyim ve değerliyim) ve kişiliğinin geliştirilmesine katkıda bu-

lunmaktır, bu şekilde çocukların yaşamlarının
geçiş dönemlerini sorunsuz atlatabilmeleri ve

olası krizlerin üstesinden gelebilmeleri için güçlendirmektir.

Çocuk yuvamız kuruluş yapısı itibariyle Katolik

kilisesinin cemaatimize bağlı ailelere yönelik
hizmet sunan bir kurumudur.

Çocuğunuzun diğer çocuklarla birlikte iyi bir

ve milliyet farkı gözetilmeksizin açıktır. Kurumu-

biye planlamalarına ve Katolik kurumları bir-

liğinin kalite nitelikli hedeflerine ve çocuklara gö-
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nın aktarıldığı ve öğretildiği cemaatin bir yaşam
alanıdır ki, burada günlük yaşam ile öğrenme

aktarıldığı; yaşam sonrası sorular ile Tanrı hakkında soruların cevap bulduğu; sevinç ve tasada bileşildiği; beraberce hazırlanan kilisenin ve

yıl içindeki bayramların birlikte kutlandığı bir
yerdir.

Sevgi dolu ve hürmetle hazırlanan bu ortamdaki

Tanrı betimlemesi, çocukların Tanrı tarafından
kabul edildiği hissini verir.

sıkı bir ilişki içine girmek istiyoruz.

Beraberce çocuğunuzun gelişimine daha iyi katbilir. Bundan dolayı sizi ebeveynler için yap-

tığımız çalışmalara katılarak, pedagojik çalışma-

larımızı ve kurum içindaki birlik yaşamımızı

tanımaya ve biçimlendirmek için katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Sizlerin birer anne ve baba olarak çocuklarla ilgili bu pedagojik çalışmamıza ve kurumumuza

ilginizi çekebildiysek ve ayrıca sizleri ortak çalışmamıza motive edebildiysek bundan memnuniyet duyarız.

Sorularınızı cevaplandırmaya her zaman için
hazırız

Çocuk Yuvası – Ekibiniz
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Katolik
Çocuk Yuvası
Küçük bir çocuğu
alıp orta yere dikti,
sonra onu kuçağına
alarak onlara şöyle dedi:
„Böyle bir çocuğu benim
adım uğruna kabul eden,
beni kabul etmiş olur.
Beni kabul edende yalnız beni değil,
beni göndereni de kabul etmiş olur.”
Markos 9,36:
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