
Seksüel şiddet konusunda Ana Okulu Çocukları 
için bir caydırma projesi

Dortmund Çocuk Koruma Merkezi Dortmund ve çevresi için 
yetkilidir. Bizim Taşıyıcı Kuruluşumuz “Çocukların İhmal edilmesi 
ve kötü muamele görmesi durumlarındaki Tıbbı Danışma” 
Derneğidir. 

Biz aşağıdaki kuruluşlara üyeyiz

· Federal Çalışma Birliği Çocuk koruma-Merkezleri

· Eşitlik ilkesine dayanan Refah Derneği

· Çocukların istismarı ve ihmal edilme durumlarına 
  karşı Alman Önlem ve Müdahale Derneği

· Çocukların ve Gençlerin istismarı durumlarında  
 tıbbi danışma Merkezleri Federal Çalışma Birliği

Gutenbergstraße 24 · 44139 Dortmund
Telefon (0231) 20 64 580 · Telefax (0231) 20 64 58-20
kontakt@kinderschutzzentrum-dortmund.de

www.kinderschutzzentrum-dortmund.de
www.facebook.com/kinderschutzentrumdortmund

Yardım etmeye yardım edin!
Çocuk koruma-Merkezi Dortmund kendisini 
uzun senelerden beri yaklaşık % 85 bağışlardan 
finanse etmektedir. Aksi takdirde bu çalışmanın 
yapılması mümkün olamayacaktı. Destekleriniz 
için teşekkür ederiz!

Taffy – Ben bir aslan 
gibi bağırabilirim
Taffy – Ben bir aslan 
gibi bağırabilirim

Evet, ben Çocuk koruma-Merkezini desteklemek istiyorum. 
Alıcı-Kimlik tespit numarası: DE32ZZZ00000368575

Ben taşıyıcı dernek olan „Ärztliche Beratungsstelle-Tıbbi danışma 
merkezi“ derneğine üye olmak istiyorum ve en düşük aidat olarak 
senelik 30 € havale edeceğim.

Derneğin faaliyetlerini kesin meblağ olan ____€ ile her ay deste-
klemek istiyorum ve bu meblağı Sparkasse Dortmund’taki IBAN 
DE66440501990001054007 numaralı hesaba havale edeceğim.

Bu meblağı lütfen aşağıdaki hesaptan çekin:
Aylık               Altı aylık               Senelik

SEPA-Gayri Nakdi Borç kaydı çekme yetkisi
Çocuk koruma-Merkezi olan - Ärztliche Beratungsstelle gegen 
Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern e.V. -, derneği-
ne üyelik aidatını aşağıdaki banka hesabımdan gayrı nakdi borç 
kaydı olarak çekmesi için yetki veriyorum.

Banka:

İsim:

Cadde./No.:

Posta Kodu/Şehir:

IBAN: DE

Tarih/İmza:

Açıklama: Paranın çekilme tarihinden itibaren altı hafta içerisinde çekilmiş olan miktarın 
geriye iadesini talep edebilirim. Bu işlem için bankam ile kararlaştırılmış olan şartlar 
geçerlidir.



Tafy’i tanıyan çocuklar şunları söylüyor:
„Taffy çoook sevimli“
„Ben kendi hislerimi dinledim“
„Buna ben karar veririm“

Hallo, benim adım Taffy!
Sevindiğim zaman ben sevgi 
dolu mırıldanırım. Ama eğer 
bir Hayır-Hissine kapılır 
isem bir aslan gibi de 
bağırabilirim!

Ben sizleri Anja Bechtel ile 
birlikte Anaokulunda veya 
Kreşte memnuniyetle ziyaret 
etmek istiyorum. Birlikte oyun 
oynayabilir, konuşabilir, gülebilir ve 
resimler çizebiliriz…

Ben bunun için çok sevinçliyim.

Mırıldanmalarımı şimdiden duyabiliyor musunuz?

Kendinize ait olan bir Taffy-Parmak 
Oyuncağını yapın:
· Kolayca kesin
·A ve B yi birbirine yapıştırın

„Taffy – Ben bir aslan gibi bağırabilirim“
Bu seksüel şiddete karşı caydırıcı bir projedir.
Seksüel şiddet yaş sınırı tanımamaktadır, bu nedenle vaktinde 
ve çocuklara uygun olarak başlangıç yapılması çok önemlidir. 

Taffy, anaokullarında, çocuklar için gündür bakım kuruluşların-
da veya aile merkezlerinde bulunan okula hazırlık içindeki 
çocuklara hitap etmektedir. 

Çocukların kendi hisleri, kendi ve yabancı sınırlar çocuklara 
uygun bir şekilde ve interaktif olarak işlenmekte ve çocuksu öz 
güven güçlendirilmektedir.

Tiyatro pedagogu Anja Bechtel bu projenin konseptini geliştir-
miş ve bu Aslan Taffy ile birlikte kuruluşlara gelmektedir. 

“Taffy – Ben bir aslan gibi bağırabilirim” hakkında daha fazla 
enformasyon ve randevu kararlaştırmaları için bize aşağıdaki 
numaradan telefon edin: (0231) 20 64 580 veya aşağıdaki 
adrese yazın kontakt@kinderschutzzentrum-dortmund.de

Bizi Dortmund şehir merkezine yakın olan Gutenbergstraße 24 
adresinde (Ellipson yakınında) bulabilirsiniz.

www.kinderschutzzentrum-dortmund.de

Serbest çalışan Tiyatro Pedagogu.
Yavaşlatarak geri çekme antrenörü ve Kültür Danışmanı

Muhatabınız Anja Bechtel


