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Yetişkinler için FamilienRat bilgileri 
Zor zamanlarda ailelere destek 
 
FamilienRat (Aile Meclisi Toplantısı) nedir? 
Siz veya aile üyeleriniz bir takım sorunlarla karşı karşıyasınız ve etkili bir 
çözüm bulmak istiyorsunuz. Yada zor bir dönemden geçiyorsunuz ve 
desteğe ihtiyacınız var. Böyle bir durumda  tanıdığınız ve güvendiğiniz kişilerle, 
konuşmak birlikte bir çözüm bulmak  istemez misiniz? O halde FamilienRat sizin 
için doğru bir seçenek. 
Toplanının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için size bağımsız bir 
koordinatör destek verecektir. Bu görevi üstlenen koordinatör farklı bir meslekten olup 
bu iş için özel eğitilmiş bir kişidir. Gençlik Dairesi tarafından size sunulan bu teklif  
ücretsizdir. 
 
FamilienRat nasıl işler? 
Akrabalarınız, arkadaşlarınız ve sizin için önemli olan diğer insanlarla birlikte oturup 
kendiniz için en doğru çözümü bulabilirsiniz. Birbirinizden ne gibi yardım alacağınızı 
veya gençlik dairesi gibi kurumlardan desteğe ihtiyaç olup olmadığını en iyi şekilde 
bu insanlarla kararlaştırabilirsiniz.   
Birçok kişi problemleri hakkında konuşmakta veya yardım almakta zorlanabilir.  Bu 
güne kadar sahip olduğumuz FamilienRat deneyimleri, size destek olacak insanları 
bulabileceğinizden ötürü, bu adımın atılmaya değer olduğunu göstermektedir. 
 
 
Ne zaman gereklidir? 
Anne ve babanın bulunmaması sebebi ile çocuğun bakımının güvenceye alınması, 
yada anne ve babanın ayrılması sonucu çocuğun okuldaki sorunları hakkında 
kararlar alınması gerektiğinde FamilienRat´a ihtiyaç duyulur. 
FamilienRat en iyi çözümü bulma doğrultusunda farklı görüşler ve çatışmaların ortaya 
çıktığı durumlarda da fayda sağlar. Bunun gibi daha birçok sebepden ötürü de buna 
ihtiyaç duyulabilir. Bu istek sizden gelebilir, yada gençlik dairesinden yetkili bir 
uzman yararlı gördüğü taktirde, sizi FamileinRat için teşvik edebilir. 
 
Kimler katılır? 
Bu toplantıya sadece çocuklar ve veliler değil, büyükanne, büyükbaba, teyzeler, 
amcalar, kuzenler, arkadaşlar, komşular ve yakın tanıdıklar da katılabilir.   
Ana okulu, okul veya gençlik dairesi gibi kurumlardan olan yetkili kişiler mevcut 
durum hakkında önemli bilgiler vermek amacı ile toplantının ilk aşamasında  yer 
alabilirler.   
FamilienRat koordinatörünüz toplantı öncesi ve toplantı sırasında ortaya 
çıkan sorularınıza açıklık getirip yardımcı olacaktır. 
 
Nasıl başvuruda bulunabilirsiniz? 
FamilienRat bürosuna kendiniz başvurabilirsiniz yada bunu sizin müsadenizle 
Gençlik Dairesi yapabilir. Başvurunuz sonrası, sizin için bağımsız bir kişi FamilienRat 
koordinatörü olarak göreve atanır. 
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Nezaman ve nerede gerçekleşir? 

FamilienRat toplantısının ne zaman ve nerede yapılacaği sizin görüş ve talebinize   

bağlıdır. Koordinatörünüz sizinle  birlikte tüm katılımcıları toplantıya hazırlar ve tüm 

katılanların kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri için gerekli olan ortamın 

hazırlanması için sizinle görüşür.  

Çocuklar ve gençlerin bazen de diğer aile üyelerinin kendi görüşlerini 

söyleyebilmeleri için desteğe ihtiyaçları olabilir. Aile Konseyi koordinatörünüz ile 

birlikte bu konuda size destek olabilecek  kişileri bulabilirsiniz. 

 

Toplantı nasıl yürür ? 

1. Tanışma ve bilgilendirme bölümü 

Aile bireyleriniz ve arkadaşlarınızla selamlaştıktan ve koordinatörünüzle tanıştıktan 

sonra FamilienRat koordinatörünüz uyulması gereken tartışma kurallarını anlatıp 

toplantının ilk bölümünü yönetir. Eğer uzmanlar yer alıyorsa aile ile ilgili kaygılarını ve 

çözülmesi gereken soruyu dile getirirler. Söz konusu olan küçük bir çocuğun 

güvenliği ise yapacağınız plan içersinde göz önünde bulundurmanız gereken  bir 

takım şartlar dile getirilecektir. Bu kısımda uzmanlara sorularınızı yöneltebilir, almak 

istediğiniz yardım için bilgi edinebilirsiniz. Daha sonrasinda iyi bir  plan yapmanız için 

bu bilgiler önem taşıyacaktır.     

 

2. Toplantı bölümü 

Tüm sorularınıza cevap aldığınız ve aradığınız bilgilere ulaştığınız zaman, uzman 

sahışlar odadan çıkarlar. O andan itibaren özel aile toplantısına başlayabilirsiniz. 

Artık ailenizle, akrabalarınızla, arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızla edindiğiniz 

bilgilerin önemini, problemleri ve çözüm yöntemlerini, neleri bireysel çözümleyebilir, 

neler için profesyönel yardıma ihtiyaç duyduğunuzu tartışabilirsiniz. Bu 

bölüm birlikte üreteceğiniz ve geliştireceğiniz çözümler için bir fırsattır. Acele etmek 

için hiçbir neden yoktur. Đhtiyacınız olan zamanı kullanabilirsiniz. Unutmayin 

sorularınız veya ihtiyaçlarınız için koordinatörünüz yakınınızda olacaktır. 

 

3. Plan hazırlığı bölümü 

Bu bölümde birlikte karar verip tasarladiğiniz planı yazmanız gerekmektedir. Daha  

sonra koordinatör  plan içersinde yer alan kararları, görevleri ve bunlardan sorumlu 

kişileri netleştirecektir. Bu kısımda şayet Gençlik Dairesinden bir uzman yer alıyorsa, 

yaptığınız plan kendisine sunulacaktır. Plan açık, güvenli ve yasal  ise kabul 

görülecektir.  
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Daha sonra ? 
Tüm  katılımcılara  en kısa sürede planın bir kopyası gönderilecektir. Aile ve aynı 
zamanda plan içersinde yer alan uzmanlar planın başarılı olması için ellerinden gelen 
herşeyi yapacaklardır. Kararlaştırılmış süre sonunda planın uygulanmasında ne 
kadar ilerlediğiniz takip edilecektir. Muhtemelen planın incelenmesi ve gerekirse 
değiştirilmesi için, katılımcılar ikinci bir toplantı tarihi öngörülmüş olacaklardır. 
 
Đyi şanslar! 
 
 
 
Koordinatörünüzü istediğiniz zaman arayabilirsiniz : 
 
Ad / Soyad: 
Telefon: 
 

Daha fazla bilgi için: 
Stuttgart Gençlik Dairesi FamilienRat Ofisi: 
Heike Hör, Wilhelm Strasse 3, 70182 Stuttgart, Telefon 0711 / 216-55322,  
e-posta: heike.hoer@stuttgart.de ve www.stuttgart.de/familienrat 
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