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Toplumda yaşam

Derneklere nasıl
katılabilirim ?

Gönüllü işler hakkında daha fazla
bilgi için :
www.yaqua.org
www.volontariat.be

Birçok çeşit dernek vardır : profesyonel,
sportif, kültürel, sosyal, insani, felsefi, çevresel… Bazıları kültürel, yaratıcı ve toplumsal etkinlik ve eğitim hizmetleri sunar.
Bu çalışmalar, aynı mahallede yaşayan, tüm
topluluklardan kişilere, birbirleriyle karşılaşmaya, tanışmaya ve beraberce daha iyi bir
şekilde yaşamaya fırsat sağlar. Ayrıca, farklı
ırklardan vatandaşların dernekleri, dostluk
dernekleri, bireyleri kültürel hayata uyum
sağlamalarına ve katılmalarına yardım eden
dernekler de var.

İşlemekte olan dernekleri öğrenmek
için :
www.culture.be
www.educperm.cfwb.be
www.cbai.be
www.bruxellessocial.irisnet.be
ve Wallonie’deki Bölgesel Uyum Merkezleri («bilgiler-tavsiyeler» bölümüne
bakınız)
Gençlerle bağlantılı dernekler için :
www.servicejeunesse.cfwb.be

Dernek yaşamına katılarak, başka kişilerle
tanışır ve yerel toplumunuzun yaşamına ya
da toplumsal bir projeye katılırsınız.

Kültürel yaşama nasıl
katılabilirim ?

Üye ya da gönüllü olabilirsiniz. Gönüllü olmak zamanınızın bir kaç saatini bir derneğe
harcamaktır. Gönüllü kişinin ne maaşı ne de
bir iş sözleşmesi vardır.

Birçok sanatsal ve kültürel etkinlikler
düzenlenir. Oyunlar, konserler ve gösteriler

Bir kaç dernek etkinliği örneği : bir
etkinlik sırasında engelli bir kişiye
eşlik etmek, kültürel bir etkinlik düzenlemeye yardım etmek, ders vermek, broşür dağıtmak, çocuklara ödev yapmalarında yardım
etmek, yaşlılar için alışveriş yapmak, idari iş
yapmak...
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özellikle Wallonie-Brüksel Federasyonunun
115 kültür merkezlerinde olduğu gibi birçok
belediyelerde de yer alır. Belediye idaresinin
kültürel hizmet servisi, genellikle belediyenin yıllık etkinlikler ajandası dağıtır.
Ücretsiz gazeteler ve büyük gazetelerin kültürel ajandaları da bilgiler içerir.
Kültür merkezleri düzenledikleri etkinliklerle ilgili sizi bilgilendirebilir.
Ayrıca çok sayıda müze vardır.
Wallonie-Brüksel Federasyonu’ndaki
müzeler ayda bir defa ücretsizdir. Bazı
müzeler ise yıl boyunca ücretsizdir.
Eğer CPAS’tan ya da bazı derneklerden faydalanıyorsanız, kültürel etkinliklere katılmak için, indirimli biletlerden
(madde 27) faydalanabilirsiniz.
Kütüphanelerden ödünç kitap alma ya da kiralama yahut da «médiathèque»’lerden müzik
CD’si ya da ödünç film alma olanağınız var.
www.bibliotheques.be
www.lamediatheque.be
Size yakın bir etkinlik ya da kültürel
çalışma bulmak için : www.culture.be
Daha fazla bilgi için, Wallonie-Brüksel
Federasyonu’nun sitesinin Espace « citoyens »
bölümünü inceleyin : www.cfwb.be
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Boş zamanımı nasıl
değerlendirebilir, kendimi
nasıl rahatlatabilir, spor
yapabilirim ?

Size yakın olan spor dernekleri, düzenledikleri etkinliklerle ilgili size bilgi verebilirler.
Birçok belediye, internet sitelerinin
« spor ve boş vakit » (sports et loisirs) ya da
« turizm » (tourisme) bölümleri de vardır.

Havalar iyi olunca, Brüksel’de ve Wallonie’de
hemen hemen birçok yerde bitpazarları,
ikinci el eşya satışı, müzik festivalleri yer
alır.
Ücetsiz gazeteler ve büyük gazetelerin ajandaları da bilgiler içerir. Şu sitede,
boş zaman doldurma ajandası bulursunuz
www.culture.be

Daha da fazla bilgi için : WallonieBrüksel Federasyonu’nun sitesinin Espace
« citoyens » bölümünü : www.cfwb.be
(« boş zaman » (loisirs), « turizm ve spor »
(tourisme et sport) bölümleri), ve Fransız Topluluğu Komisyonu (Cocof) sitesini:
www.cocof.irisnet.be inceleyin.

Çok sayıda spor yapmanız mümkündür.
Daha fazla bilgi için : www.adeps.be
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