
Çocuklar spor kulüplerine! 
 
Spor yapmak çocuklar için çok önemli. Bunu 
hepimiz biliyoruz. Ama sporu, spor kulübünde  
yapmak çok daha önemli. Çünkü spor 
kulüplerinde çocuklara profesyonel uzmanların 
eşliğinde  düzenli olarak spor yapma imkanı 
sunuluyor. Kulüplerde çocuklar sadece yapmak 
istedikleri spor türünü iyice anlamakla kalmıyor, 
fair play ruhunu öğreniyor, spor 
müsabakalarına katılma imkanına kavuşuyor 
ve aynı zamanda çok yeni izlenimler ve 
arkadaşlar kazanıyorlar.   
 
İster yeşil sahada meşin yuvarlağın peşinde 
koşmayı, ister judoda arkadaşınızı mindere 
sermeyi veya da basketbolda topu basketten 
geçirmeyi sevin; TSG Bergedorf akla gelen her 
türlü spor türünü yapma imkanını sunmaktadır. 
Bunların arasında mutlaka sizin çocuğunuza 
uyan bir spor dalı da vardır. Spor yapmanın 
çocukların gelişimi için çok faydası olduğu için, 
Hamburg Spor Gençliği, TSG'ye destek 
vererek, ailelerinin maddi durumları elverişli 
olmayan çocuk ve gençlere (18 yaşına kadar) 
ücretsiz üyelik imkanı tanıyıp, böylece bir çok 
çeşitli spor türü yapma şansını vermektedir.  
 
Sizin çocuğunuz da bu fırsatı kaçırmamalı! 
Üyelik aidatını ödeyecek gücü bulunmayan bir 
çok ailenin bulunduğunu biliyoruz Bu nedenle 
„Haydi başla! Çocuklar spor kulüplerine!“ 
projesini yürütmekteyiz. Projenin giderleri, 
"Kinder helfen Kindern e.V“ derneği, 
Hamburger Abendblatt gazetesi ve Hamburg 
Belediyesi   tarafından karşılanmaktadır. 
 

Nasıl üye olunur? 

TSG Bergedorf danışmanları çocuğunuzun 
projeden faydalanma hakkı olup, olmadığı 
konusundaki tüm sorularınızı yanıtlamaya 
hazır. Bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerini 
aşağıda bulabilirsiniz.   

 

Danışma: 
 

TSG Bergedorf von 1860 e.V.  
Anke Biller-Danat 
Tel.: 401136-331  
 

E-Mail: info@tsg-bergedorf.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wer ist zuschussberechtigt? 

 

Als Nachweis für eine Förderungsberechtigung 
benötigen wird einen der folgenden Leistungs- 
oder Bewilligungsbescheide:  
 

 Arbeitslosengeld II (SGB II)  
  
 This applies if you receive  - unemployment 

benefit (Arbeitslosengeld II) - asylium-
seeker benefit (Asylbewerberleistungen) - 
children´s allowance (Kinderzuschlag) or 
housing benefit (Wohngeld) - or if your  

   Kimin maddi destek alma hakkı var? 

 



    Altta sıralanan konumlarda olan ailelerin       
    çocukları: 
 

- İşsizlik parası II alanlar (Hartz IV) 

- Mülteci adaylarına verilen yardımları    

  Alanlar 

- Hartz IV'ye ek çocuk ödeneği alanlar  

- Kira yardımı alanlar  

- Toplam aile geliri belirli bir limitin altında  

  olanlar 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Hangi spor dalları için maddi destek 
veriliyor? 

 

 Beyzbol (boş zamanı değerlendirme 
olarak) 

 Basketbol (boş zamanı değerlendirme 
olarak) 

 Boks 
 Cheerleading 
 Bayrak Kapmalı Amerikan Futbolu 
 Folklor 
 Boş zamanı değerlendirme amaçlı spor 

türleri 
 Futbol 
 Jimnastik + Dans 
 Hentbol 
 Hip-Hop 
 Inline Skating ( (boş zamanı 

değerlendirme olarak) 
 Neu-Allermöhe Gençlik Evi ve Tekne 

İskelesi (Jumba) 
 Çocuklar için jimnastik ve top oyunları 
 Atletizm 
 Ebeveyn ve çocuk için jimnastik 

Nordic Walking 
 Pilates 
 Kreş çocukları için yüzme 
 Kayak 
 Bando 
 Masa Tenisi ((boş zamanı değerlendirme 

olarak) 
 Triatlon 
 Voleybol 
 Çocuklar için yoga  

 
Maddi destek miktarının oranı, seçilen üyelik 
kategorisine bağlıdır. „Bronz“ ve „Bronz artı“ 
kategorisindeki tüm spor dalları yüzde yüz 
desteklendiği için ücretsizdir.  
 

Daha fazla bilgi için: 
 

Tel: 401136-331 

 
E-Mail: info@tsg-bergedorf.de 

 
„Kids in die Clubs!“ und 

Bildungsgutschein 
 
Hamburg'da Federal Eğitim ve Paylaşım 
Paketi'nin dar gelirli ailelerin çocukları için  
öngördüğü destek, „Çocuklar spor kulüplerine“ 
projesine entegre edilmiştir. Daha kolay 
anlaşılması için, bu el ilanında „Çocuklar spor 
kulüplerine“ diye tanımladığımız proje ile, aynı 
zamanda  Federal Eğitim ve Paylaşım Paketi 
(Bildungsgutschein) kastedilmektedir. 
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