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“Birlikte Temel Bilgiler”: Göçmenlerin temel mali 
bilgileri edinmesi 
 
SKM Köln - Sozialdienst katholischer Männer e.V. (SKM Köln - Katolik Erkek 'Sosyal 
Hizmet Derneği) en kısa sürede ve ücretsiz olarak kurumlarda ve göçmen yardım 
merkezi girişimlerinde, tamamen günlük yaşamla ilgili olan ve 1.5-2 saat süren Finans-
ABC oyunu ile eğitim kursları düzenlemektedir. SKM Köln, mülteci ve göç geçmişi olan 
insanları, eğlenceli bir şekilde, parayla ilgili konularda karşılaşabilecekleri günlük 
problemlerle daha iyi başa çıkabilmeleri için desteklemek ve güçlendirmek 
istemektedir. 
 
Paranın bilinçli ve sorumluluk bilinci ile kullanılması mülteciler için çok önemlidir. 
Almanya'ya gelişlerinden itibaren sadece sınırlı finansal kaynaklara sahip olan 
mülteciler, diğer yandan, çoğunlukla kendilerine yabancı olan bir kültür ile karşı karşıya 
kalmaktadırlar. 
 
Finanz-ABC oyunu ile “Birlikte Temel Bilgiler” projesinin gönüllü üyeleri mültecilere 
Almanya'daki günlük yaşamda, başlangıçta karşılaşabilecekleri finansal zorluklar 
hakkında basit temel bir bilgi verirler. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan 32 finansal 
terim temelinde, paranın dikkatli kullanımı konu edilmektedir. Ev kiralama, cep telefonu 
kullanımı, çalışma hayatı ve banka işlemleri kategorilerindeki terimlerin anlamları bir 
grup oyunu ile eğlenceli bir şekilde katılımcılara anlatılmaktadır. Oyun böylece parasal 
ve mali konularda kültürel uygulamalar ve düzenlemeler hakkında da bir tartışma fırsatı 
yaratır. Katılımcılar cep telefonu sözleşmelerinden kira ödemelerine kadar tüm 
alanlarda güvenli bir şekilde nasıl davranacaklarını öğrenirler ve böylece karşılarına 
çıkabilecek sorunları öncesinden farkedebilirler. Dolayısıyla daha sonraları, altından 
kalkılamayacak bir borç yükü ile karşılaşmalarının önüne geçilir. Bunlara ilaveten oyun, 
katılımcıların Almanca pratiği yapmalarına ve kendi aralarında daha rahat iletişim 
kurmalarına da yardım eder. 
 
Bir bakışta tüm avantajlar: 

• Finansal terimler konusundaki kelime dağarcığını artırır 

• Ortak ödeme yöntemleri ve şekilleri ile tanıştırır 

• Parayla ilgili konularda kişisel davranışları yansıtır 

• Okuma eğitimi yapar ve okuma engellerinin azaltılmasını sağlar 

• Oyun kurallı şekilde oynanır ve adil oynama teşvik edilir 

• Dörtlü ve zar oyunu gibi klasik oyun bulmacaları ile öğrenme sağlanır 
 
 
Randevu Planlanması:  
İlginizi çekti ise lütfen Gert Krützer ile iletişime geçin. Cep Tel: 0176 15067627 veya E-
posta: gert.kruetzer@skm-koeln.de  
 
Genel Koordinasyon: 
Silvia Hahn, Borç Danışmanı ve Proje Yöneticisi, Telefon: 0221 2074-225 veya 2074-
0, Cep Tel: 0176 47316348, E-posta : silvia.hahn@skm-koeln.de 
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