
Hamburg‘da yaşayan her çocuk ve her genç spor 

yapabilme şansına sahip olmalıdır. Hatta en iyisi, bunun 

kulüpte gerçekleşmesidir. Spor kulüplerinde sunulan 

düzenli ve profesyonel imkanlar sayesinde çocuklar 

ve gençler spor türlerini tanımakta, sportmenliği 

öğrenmekte, yarışmalara katılmakta ve birçok yeni te-

crübe ve arkadaş edinebilmektedir. Fakat her aile üyelik 

ücretini karşılayacak imkanlara sahip değildir. Bunun için 

Hamburger Sportjugend‘in bir çözümü hazır: 

„Çocuklar kulübe“.

„Kids in die Clubs“ (Çocuklar kulübe) 
nedir?

„Kids in die Clubs“ (Çocuklar kulübe), Hamburger 

Sportjugend‘in bir destek programıdır. Bu program 

18 yaşın altında ve kısıtlı gelir sahibi ailelere mensup 

olan çocuklar ve gençlere 160‘dan fazla katılımcı spor 

kulübünden birine ücretsiz veya indirimli olarak üye olma 

imkanı sağlamaktadır. Spor seyahatleri ve kulüp aktivite-

leri için de maddi destek verilmektedir. 

Program Hamburger Abendblatt‘ın „Kinder helfen 

Kindern e.V.“ girişimi tarafından ve diğer kamuya açık 

imkanlar ile finanse edilmektedir. 

Kids in die Clubs

„Kids in die Clubs“ (Çocuklar kulübe) 
nasıl işliyor?

Hamburger Sportjugend‘in homepage‘sinde 

www.hamburger-sportjugend.de/foerderungen 

başlığı altında „Kids in die Clubs“ programına katılan 

tüm spor kulüplerini, bunların sunduğu hizmetleri 

ve muhatap kişileri içeren bir liste bulabilirsiniz. İlgili 

muhatap kişi „Kids in die Clubs“ ile ilgili tüm sorularınız 

için size bilgi verecektir. Bu kişi, çocuğunuzun bu desteği 

alma hakkının bulunup bulunmadığını da size söyleyebi-

lir. Örneğin

 Sosyal Kanun Kitabı SGB XII uyarınca yardımlar,

 İşsizlik Parası II veya

 Aday mülteci yardımı alıyorsanız,

 Çocuk yardımı veya kira yardımı alma hakkınız bulu-

nuyorsa veya

 Belirlenen gelir sınırının altında bir aile geliriniz varsa, 

bu durum söz konusudur.

Destek talebinizi direkt katılımcı spor kulüplerinden 

birinde yapabilirsiniz. Ve sonrasında başlayabilir: 

Çocuğunuz aylık ücret ödemeden veya indirimli olarak 

üye olur, antrenmana gider ve katılımcı olur!

Çocuklar kulübe



Dostane desteği ile:

Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?

Direkt olarak seçmiş olduğunuz kulübü (Telefon 

numarası internette bulunan listede) veya Hamburger 

Sportjugend‘i (040 / 419 08-256) arayın. 

Çocuklar kulübe

Hamburger Sportjugend
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