BIZ KIMIZ
Allerwelthaus özel bir inisiyatif tarafindan 1987 yilinda kurulan bir organizasyondur. Bu tarihten
itibaren, genel topluluklara hizmet temelinde ve bagimsiz, kültürlerarasi egitim ve bulusma merkezi
olarak, Köln Ehrenfeld de calismalarini yürütmektedir. Allerwelthaus, farkli milletlerden insanlarin
birlikte geldigi , tartismalar yürüttügü ve kutlamalarin yapilabildigi bulusma yeridir.
NEDEN BURDAYIZ
Allerwelthaus dünyagörüsü ve siyasi partilarden bagimsiz olan bir kurumdur. Temel calisma alanimiz,
farkli ülkelerden gelen insanlarla dayanisma icinde beraberce yasamanin zeminini hazirlamak, burada
ve dünyada gittikce yükselen zengin ve yoksulluga karsi, celiskilerin savasla cözümüne karsi ve her
zaman dogal kaynaklarin sömürülmesine karsi mücadeleden olusmaktadir. Bu calismalari kendimize
bazis alarak, bu konulara duyarli insanlarla
ve cesitli organizasyonlarla birlikte sürdürmekteyiz.
SUNDUKLARIMIZ
Merkezimiz kendi ziyaretcilerinin cabalariyla ayakta kalmaktadir. Biz bu anlayistan yola cikarak kendi
mekanlarimizi size sunarak,esit haklara sahip kendi organizasyonlari ve yardimlasmayi mümkün hale
getiriyoruz; savunma amacli alternatifler yaratma,birlikte kutlamalar ve beraberce eglence
programlari düzenleyerek, karsilikli tanisma ve tabiki gülüp eglenmek. 20' den fazla grup ve
mültecilerden olusan organizasyonlar, bizi bulusma merkezi olarak secmis bulunuyorlar. Biz acik
kurslarla, mülteci olsun yada olmasin, onlara sosyal danismanlik , film aksamlari düzenlemesine ve
sergi acmalari yönünde hizmet veriyoruz.
PROJELERIMIZ
Sundugumuz hizmetlerin yaninda birde kendine Özgü projelerimiz var, bunlar ;
> Sergi dizisinde "Afrika'nin sesi" nde yazarlari ve onlara ait kitaplarini sunuyoruz,
> "Hatirlamak ve insanhaklarina sahip cikmak" adiyla yürütülen bilimselpolitik egitim projesi,
> Radyo projesinde "alleweltonair" adiyla bütün dünyadan konularin islendigi radyo yayinlari,
> "Cocuklar icin küresel ögrenme" adiyla kurslar ve workshops sunma,
> ...ve daha fazlasi.
ILETISIM AGIMIZ
Biz uzun yillardan beridir, esit haklara sahip, Alman kamusal federasyonu ve bir dünya agi olan
NRW'ye üyeyiz.
Biz onlarla birlikte yerinde"Köln Global" platformunu kurarak, Köln sehrinin kültürlerarasi calisma
gruplariyla beraber calisma yürütüyoruz. Ayrica bununla birlikte, birden fazla inisiyatif ve sosyal
hareketlerle semtlerde , sehirde , ülkede, federasyonlarla ve uluslararasi kontak halindeyiz.

FINANS DURUMUMUZ
Cogu faaliyetlerimiz profesyonel calisma alanlarinda ücret talep edilmesi disinda,gönüllülük
temelinde yürütmektedir, aksi taktirde bu kurum ayakta kalamaz. Bizim icin önemli olan finansal
bagimsizligi saglayabilmek icin, kendi finans kaynaklarimizi yaratmamiz gerekiyor. Bunun saglanmasi
bize bagis, aidat ödeyenler ve bizi destekleyenler yoluyla saglandigindan, bizim icin cok önemli olan
sac ayaklarini olusturmaktadirlar, keza bir cok gönüllülük temelindeki ödentiler gibi. Biz bu
dayanisma icin bu kurumdayiz.
YOL TARIFI
Eger arabayla direk gitmek isterseniz, tranvaylardan dolayi sadece Subbelrather caddesinden
mümkündür. En kolayindan Venlor caddesinden Ehrenfeldgürtel´e kadar ulasabilirsiniz. Park yerimiz
yeterli miktarda bulunmaktadir. Ancak U- Bahn ve S- Bahnｴla daha iyi ulasim saglarsiniz;

> 3. ve 4. hat "Körnerstraße" ya kadar,
> 5. hat "Liebigstraße" ya kadar,
> 13. hat "Venlor Straße Gürtel" a kadar,
> S-Bahn ve bölgesel tren olan "Regional Bahn" , "Bahnhof Ehrenfeld" e kadar gidip orda ineceksiniz.
SUNDUKLARIMIZIN LISTESI
> Radyo
> Acik atölye
> Almanca kurslari
> Dans dizisi
> Sokak tiyatrosu
> Tardes des cine clup
> Mekanlar
> Kütüphane
> Acik kafeterya
> Sergiler
> Gösteriler
> Okul ödevleri
> Vamos a Amerika
> Iki dillilik
> Bir ses Allerwelthausｴtan
> Faaliyet günleri
> Meksika insanhaklari
> Uzun süreli dedektiflik

> Aile egitim projesi
> Genel ögrenme
> Cocuklar
> Danisma
> Insan haklarini hatirlatma ve onlar icin harekete gecmek
> Alleweltonair
> Afrika'nin sesi
> Mültecilerin kendi organizasyonu
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