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Osterfeld için geliştirilen entegre eylem konsepti 2015
yılında Belediye meclisi tarafından onaylanıp karara
bağlanmıştır.
Bu eylem paketindeki 41 projeyle yapısal, ekonomik,
sosyal, kültürel ve istihdam oluşumunda etkili olmak
istiyoruz.

Mahalle bürosu Osterfeld
2017´yılının mart ayında mahalle projesi „Sozialer
Zusammenhalt Oberhausen Osterfeld“ i hayata geçirmek için bir mahalle bürosu kuruldu. Bu büroya tüm
Osterfeld sakinlerinin yanı sıra ev sahibleri, dernekler,
iş adamları vs. başvurabililer. Osterfeld´de yürütülen
projeler hakkında bilgi alabilir, katılım imkanlarnı
sorulabilir, ﬁkir ve önerilerinizi bildirebilirsiniz.

Gildenstraße 20
46117 Oberhausen
Tel. 0208 81069120

aÇiliŞ SaatleRi:
Pazartesi 8–12 Uhr

Mahalle Projesi „Sozialer zusammenhalt
Oberhausen Osterfeld“
Federal ve eyalet kalkındırma programı „Sozialer
Zusammenhalt“ kapsamında Osterfeld´de büyük
projeler gerçekleştirebilecek maddi yardımlar getirtebildik. Osterfeld´de rastlanan sosyal ve yapısal sorunları
çözmek ve güçlü yönlerini geliştirmek istiyoruz.

MaHalle BÜROSUnU ziYaRet
ediniz:

Salı
Dustin Abendroth
M.A.

10–14 Uhr

Çarşamba10–14 Uhr
Perşembe14–18 Uhr
Cuma

10–14 Uhr

www.stadtteilmanagement-osterfeld.de
info@stadtteilmanagement-osterfeld.de
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Siz de katılın!
Katılım imkanları ve çalışma grupları
Mahalle gelişimi için önemli unsurarda birisi mahalle
sakinlerinin katılımını sağlamaktır. Böylece yaşadığnız ve
çalıştığınız ortamı siz de şekillendirme imkanına sahip
olabilirsiniz. Proje süresince çeşitli biligilendirme toplantılarına, çalıştaylara veya çalışma gruplarına katılabilirsiniz. Bu gibi etkinlikler hakkında mahalle bürosundan
bilgi edinebilirsiniz.

Mahalle fonu ve cephe ve avlu programı
Mahalle yönetiminin en önemli aracı mahalle fonu ve
cephe ve avlu programıdır. Mahalle fonu mahalle sakinlerinin yanı sıra ev sahibleri, dernekler, iş adamları vs.
aktivitelerini desteklemek ve tesvik etmek için kullanılan
maddi yardımdır. Cephe ve avlu programı ev sahiplerini
maddi ve manevi anlamda destekler.

Bu yardımlarla ilgili detaylı bilgi mahalle
bürosundan ya da internet sitemizden
edinebilirsiniz.
• mahalle gelişimi için imaj çalışmaları
• sosyal ağ oluşumlarında destek olmak
• iletişim imkanlarını güçlendirmek
• mahalle gelişimini desteklemek
• Dialog sağlamak
• •mahalle sakinlerini ve belediyeyi bilgilendirmek
• mahalle sakinlerini ve ev sahiblerini aktive etmek
• kültürel etkinlikleri desteklemek
• yerel ekonomiyi geliştirmek
• proje gelistirmek
• bağımsız çalışan oluşumlar kurmak

Yanda görülen sınırlar içlinde
bulunan bölgede mahalle
projesi „Sozialer Zusammenhalt Oberhausen Osterfeld“
kapsamındaki avantajlardan
yararlanabilirsiniz.

