
Kızlara yönelik olan Verein sprungbrett 

Kızlar ve genç kadınlar websitemizde, sprungbrett’in bir çok farklı sunusu hakkında bilgi edinebilirler 
– bunlar Allgemeine Beratungsstelle adındaki danışma yerindeki danışma görüşmeleri, mesleki 
oryantasyon workshopları, kendini koruma kurslarından başlayıp,youngFIT ve Mädchen-Berufs-
Zentrum gibi farklı kurs sunulararına veya AusbildungsFIT sprungbrett_girls*‘deki eğitime kadar 
uzanır (farklı alanlarımızın ayrıntılı bilgilerini aşağıdaki sayfalarda bulabilirsiniz).  

Hedeflerimiz kızları ve genç kadınları güçlendirmek ve yetkilendirmek! 

Sana özellikle şu konularda destek oluruz: 

 Yetişkin olma sürecinde oluşan sorularda 
Annen ve baban ile ya da partnerin ile problemlerin mi var ya da cinsellik ve hamilelik 
hakkında soruların mı var veya mevcut olan bir çok farklı eğitim imkanları karşısında ne 
yapacağını belemiyor musun? Bize gel, biz sana yardımcı oluruz!  
 

 Mesleki oryantasyon 
Mesleki oryantasyon, her kızın, hayatını nasıl şekillendireceğini ve ilerde hangi işte çalışmak 
istediğini düşündüğü zamandır. Sprungbrett’de farklı meslekler hakkında, hangi mesleğin 
sana uygun olduğunu ve de sana uygun mesleği nasıl bulabileceğin hakkında bilgi 
edinebilirsin. 
 

 Çıraklık eğitim yeri arama 
Sprungbrett’deki danışmanın sana nerede ve nasıl çıraklık eğitimi için iş yeri bulabilecğini 
gösterir. Sana iş başvuru dosyanı hazırlamakta yardım ederiz ve severek seni işe alım 
testlerine ve iş görüşmelerine hazırlarız. Ancak AMS’e (yani iş bulma kurumuna) eğitim yeri 
aradığına dair (lehrstellensuchend) kayıt olman çok önemlidir. Viyana’daki (25 yaş altı) 
gençlerden sorumlu AMS şubesi AMS Jugendliche, Lehrbachgasse 18. 1120 Viyana’dır.  
 

 Deneme stajları 
Hangi çıraklık eğitimini almak istediğini biliyorsun, ama uygun olup olmadığında emin mi 
olmak istiyorsun? Herhangi bir çıraklık mesleğinden duymuşluğun var, ama tam olarak bu 
işte ne yapıldığını bilmiyor musun? Kızlara deneme stajı imkanı veren bir çok iş yerleri 
tanıyoruz ve deneme stajının olumlu geçmesi için sana severek bilgi veriyoruz. 

Bizimle iletişime geç, sana severek yardımcı oluruz! 

Verein sprungbrett 
Pazartesi-Perşembe, saat 9 – 17 arası ve özel randevu ile 

Hütteldorfer Str. 81b / Merdiven 1 / Daire 4 (2. kat) 
1150 Wien 
U3 istasyonu Johnstraße’nin hemen üstünde 
Tel.: +43 1 / 789 45 45 
Email: sprungbrett@sprungbrett.or.at 

Bize ulaşım şu şekilde: 
U3 ile: Johnstraße istasyonunda in - „Ausgang Meiselmarkt“ levhalarını takip et - 2 yürüyen 
merdiven ile yukarı çık – sağa dön, Meiselmarkt’a girme, yukarı doğru devam et, „Hütteldorfer 
Straße“ çıkışına kadar- şimdi sağında, hemen McDonald’s’ın karşısında, Trafik’in yanında, Stiege 
1’girişini görebilirsin! Buradan gir ve 2. kata çık! - Başardın! Sprungbrett’e hoş geldin! 

 

 



Allgemeine Beratungsstelle (Genel Danışmanlık Yeri) 

11 ve 21 yaş arasında bir kız veya genç kadınsın ve seni etkileyen konular hakkında bir danışman ile 
konuşmak mı istiyorsun? İster çıraklık eğitim yeri arama konusu olsun ya da hangi meslek veya 
hangi okul senin için doğru olacağı konusu olsun veya hamilelik, korunma, cinsellik ya da vücutun 
ile ilgili konularda veya ailenle olan sorunlar seni etkilediğinde ya da duyguların alt üst olduğunda 
bize danışabilirsin.  

Bir bayan danısman sadece seninle ilgilenir. Ücretsiz ve güvenilir şekilde çalışıyoruz ve senin tüm 
problemlerine, endişelerine ve sorularına kulak veriyoruz. 

Ara bizi (01/789 45 45) ve kişisel danışmanlık görüşmesi için randevu al! 

Danışma görüşmesinin konuları örneğin şunlar olabilir: 

Duyguların alt üst olduğunda…  
Aşık mısın? Ama bunu daha farklı mı düşünmüştün? Anneni ve babanı seviyorsun ama yine de 
canını çok mu sıkıyorlar? En iyi kız arkadaşına kendini çok yakın hissediyorsun ama aynı zamanda 
onu kıskanıyor musun? Sende bir şeyler yanlış olduğunu mu düşünüyorsun?  

Sende her şey doğru! Sen gerçek hayatın tam ortasındasın ve herhangi Hollywood filminde değil. 
Hayat karışık ve karmaşıktır ve bunları konusmak sana iyi gelebilir, sana bu inişli çıkışlı hız treninde 
kaybolmamanı ve hatta kendini iyi hissetmeni sağlayabiliriz. 

Hamilelik 

Birden bire hamile, ya şimdi ne olacak? 

Hamile kalmak bir çok sorular ve duygular beraberinde getirir, özellikle bu planlamadan olduğuysa. 
Eğer durumun hakkında konuşmak, bir sonraki adımlarla ilgili bilgi almak istiyorsan ve desteğimize 
ihtiyacın varsa sprungbrett’i ara! Olabildiğince çabuk görüşme randevusu verilir sana ve telefonda 
bile yardım edebiliriz! Tabiiki ücretsiz ve anonim olarak ve daima senin yanında olarak, kararın ne 
olursa olsun!  

Mädchen-Berufs-Zentrum (Kız Meslek Merkezi)  

15 ve 21 yaş arasında bir kız veya genç kadınsın ve AMS’e iş veya çıraklık eğitim yeri aradığına dair 
kayıtlısın, ancak mesleki açıdan nasıl devam edeceğini pek bilmiyor musun? 

Bu durumda bizde doğrusun! Mädchen-Berufs-Zentrum’da hangi eğitimin ve hangi mesleğin sana 
uygun olduğunu keşfedebilirsin ve seni kız/genç kadın olarak güçlendirecek ve kendi kararlarının 
doğrultusunda hayet sürdürmen için seni teşvik edecek farklı workshoplara katılabilirsin. 

Mädchen-Berufs-Zentrum’da yapabileceğin şeyler: 

 Ücretsiz olarak danışma görüşmesine ve/veya 
 Mädchen-Berufs-Zentrum’un sunduğu workshop serisine katılabilirsin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AusbildungsFit sprungbrett_girls* 

15 ve 21 yaş arasında bir kız/genç kadınsın (bazi koşullar altında 24 yaşa kadar mümkün), okulunu 
belki bitirmemiş olabilirsin veya ne bir eğitim görmektesin ne de çalısmaktasın ve tam olarak 
mesleki açıdan hayatının nasıl devam edeceğini bilmiyor musun? Bu durumda AusbildungsFit 
sprungbrett_girls*‘de doğrusun! Burada kızlara ve genç kadınlara meslek ve kişisel hayatlarında 
yollarını bulmada yardımcı oluyoruz.   

Ne zaman istersen bizi arayıp randevu alabilirsin ve AusbildungsFit sprungbrett_girls* nasıl bir yer 
olduğuna bakabilirsin: 0664/88512065 

Vormodul: Vorbeischauen, Mitarbeiten, Weiterkommen! (Uğra, çalış, ilerle!) 

 Bu ön modül çercevesinde farklı günlerde gelip haftada toplam en fazla 15 saat bizimle 
çalışabilirsin. Eğitmeninle farklı günler için randevu ayarlayabilirsin. 

 „Yapı ve El Sanatları“ ön modül atölyemizde farklı malzemelerle çalışmaktayız.  
 Burada farklı çalışma durumlarını, gereken her şeyle egzersiz yapabilirsin. Örneğin: 

Zamanında olmayı, şefinle nasıl konuşman gerektiğini veya süreçlerin pratik deneyimini.  
 Sana her gün saatte 2 € harçlık verilir, eğer işsizlik parası, acil durum parası veya sosyal 

yardım almıyorsan. 
 Jugendcoaching veya herhangi başka yerden yönlendirilmeye gerek yok, arayıp randevu 

alman yeterlidir.  

AusbildungsFit Training 

 Eğitim çerçevesinde düzenli ve bağlayıcı olarak en fazla 12 ay şu saatlerde çalışıyor 
olacaksın: Pazartesi ila Perşembe saat 8.45-15.15 arası ve Cuma günleri saat 8.45-12.45 
arası. 

 Güçlü yanlarını ve senin için eğlenceli olan şeylerin ne olduğunu keşfedeceksin. Farklı 
çalışma süreçleri ve mesleki alanlarla tanışacaksın.  

 Ek olarak eğitmenler tarafından bir sonraki eğitim adımında veya mesleki hedeflerine doğru 
ilerleme konusunda destek alacaksın.  

 Bilgi atölyesinde genel bilgini genişletme konusunda sana eşlik edeceğiz.  
 AusbildungsFit-Training için kayıt sadece Jugendcoaching üzerinden mümkündür. 
 Dijitalleşme & Medya, Tekstil & Bahçe ve de Perakende Satış & Ofis ağırlıklı üç farklı atölye 

mevcuttur. AusbildungsFit sprungbrett_girls*‘de ayrıca Sağlık & Hareket konusu da 
önemlidir.  

 Normalde iş bulma kurumu tarafından (AMS) sana günlük masraflarını karşılayabilmen için 
her gün bir gündelik (DLU) ödenir. 

İletişim: 
AusbildungsFit sprungbrett_girls* 
Hütteldorfer Straße 81b/Merdiven 1/1. Kat, 1150 Viyana 
Tel: 0664/88512065 
Email: ausbildungsfit@sprungbrett.or.at 
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youngFIT 

15 ve 20 yaş arasında bir kız/genç kadınsın ve zanaat ve teknoloji alanında çıraklık eğitimine 
merağın var ve bu alanın senin için uygun olup olmadığını denemek mi istiyorsun? 

Bu durumda doğrusun bizde! 

youngFIT … 

 FIT çıraklık eğitimine (kadın oranı düşük mesleklere) ilgileri olan genç kadınlara yönelik bir 
programdır. 

 Hedef: Sana uygun olan çıraklık eğitimine başlayabilmen. 
 Bilgilendirme, bakış açı genişletme & temel kalifikasyon 

Başka soruların mı var? 
Ara bizi! youngFIT servis hatı: 0664/88512064 

 


