Aileler için Eyalet Programı

Sevgili anne ve babalar,
çocuk sahibi olmak, onu sevmek, güçlendirmek ve ona
hayatı boyunca eşlik etmek bir anne ve baba olarak güzel
bir duygu olduğu gibi aynı zamanda zorluk teşkil eden bir
görevdir.
Baden-Württemberg eyaleti STÄRKE programı ile siz anne
ve babaların çocuk eğitiminde ki yeterlilğini güçlendirmenin
ötesinde herkese açık görüşmelerde diğer anne, baba ve
uzmanlar ile diyaloğa girmeyi ya da aile eğitimine yönelik
etkinliklere katılmanıza davet ediyoruz.
STÄRKE-hizmetlerinden yararlanıp ve katılmanız bizi mutlu
eder.
Size ve ailenize en iyi dileklerimi sunuyor, sevgiyle
selamliyorum!
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nedir ve kimler katılabilir?
STÄRKE anne ve babaların çocuk eğitiminde ki yeterliliklerini ve çocukların olumlu gelişimini
hedefleyen bir eyalet programıdır.
Bu amaçla Baden-Württemberg’in şehir, il ve ilçelerinde (olası) anne ve babalar için aile
eğitimine yönelik hizmetler sunmaktadır.

-hizmetleri hangileridir?
Açık görüşmeler
Açık görüşmeler, diğer aileler ile fikir alış verişi ve buluşma olanağı yaratan ailelere ücretsiz bir
hizmettir. Aile ve gelecek aileler için her aşamada kolay erişilebilir eğitim yeridir. Anne ve
babaların ihtiyaçlarına göre belirlenen güncel konuların görüşüldüğü, çeşitli bilgi ve olası
finansal destek olanağının sağlandığı bir platformdur.
Özel hayat koşullarında bulunan ailere yönelik hizmetler
Eğer özel hayat koşulunda bulunuyorsanız indirimli ya da ücretsiz sadece size özel
hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Katılımınız çocuğunuzun yaşına bakmaksızın öngörülmektedir.
Özel hayat koşullarını teşkil eden örnekler:
- Tek ebeveynli aileler
- Erken anne babalar (en azından bir ebeveynin 18 yaş altında olması şartıyla)
- Çoğul doğumlu aileler
- Bakıcı ya da manevi aileler
- Eşcinsel ebeveynli aileler
- Şiddet tecrübesi yaşamış aileler
- Hasta (bağımlı), engelli ya da bakıma muhtaç olan aile bireyleri
Boş zamanlarında aile eğitimleri
Özel hayat koşullarında bulunan aileler, kendi hedef kitlesine hitaben boş zamanlarında ki aile
eğitimlerine ya da hafta sonu programlarına katılabilirler. Maddi destek burada da mümkündür.

- hizmetleri hakkında ki bilgilere nereden ulaşabilirim?
Sunulan hizmetlere yönelik bilgilere belediyelerin aile‘den sorumlu makamından,
Landratsamtlardan ya da il veya ilçelerinizin internet sayfalarından erişebilirsiniz. Aile-Çocuk
merkezleri (Eltern-Kind-Zentrum), anne merkezleri (Mütterzentrum) ya da diğer aile eğitimi
hizmeti veren kurum ve kuruluşlardan da güncel hizmetler hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

-Partnerleri:

Aile telefonu (Elterntelefon) Nummer gegen Kummer
e.V.’ın bir hizmeti ve Almanya Çocuk Birliğin üyesidir,
www.nummergegenkummer.de
Cep telefonu ve sabit hatlardan ücretsiz:
Pazartesi’den Cuma’ya saat 9 – 11 arası
ve Salı’dan und Perşembe’ye saat 17 – 19 arası
ulaşabilirsiniz.
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