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Bir Alman masalı „Şanslı Hans‘ın“ hikayesini anlatır: 

Hans‘a, yıllar süren çalışmasının ücreti olarak büyük 

bir külçe altın verilir. Eve dönerken altını gitgide daha 

değersiz şeylerle takas eder. Bir süre sonra elinde 

sadece bir kaz ile kalır ve onu da bir taşla takas eder. 

En son bu ağır taş da kuyuya düşer. Hans eli boş ama 

neşeli ve tüm yüklerinden arınmış olarak evine döner 

ve „Şu güneşin altında benim kadar mutlu kimse 

yoktur“ diye haykırır. „Şanslı Hans“ sloganımızla biz, 

anne-babalarının yanında yaşıyamayan çocuklar için 

onlara mutluluk ve güven duygusu verecek olan koru-

yucu aileler arıyoruz. 

Bu broşürle size değişik bakım seçenekleri, onların 

koşulları ve bizim sunacaklarımız hakkında ilk bilgileri 

aktarmak istiyoruz. İlginizi çekmişsek ayrıntılı bilgi 

vermekten memnunluk duyarız. 

Sizinle görüşebilmeyi dört gözle bekliyoruz!
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NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Aracılık görevini daima çocuğun iyiliğini gözeterek yerine 

getiriyoruz, bu yüzden geleceğin koruyucu ailelerini çok 

iyi tanımamız bizim için önemli. 

Bunun için sizden çeşitli bilgileri almaya ihtiyacımız var 

(örneğin ailevi ve maddi durumunuz, sabıka kaydınız, 

sağlık karneniz ve özgeçmişiniz). 

Bu belgeler, daha sonra ofisimizde veya evinizde, koru-

yucu aile olarak yapacağınız göreve sizi hazırlamak için 

yapacağımız şahsi görüşmelerin temelini oluşturacaktır. 

Sonunda koruyucu aile olmaya uygun olup olmadığınızı 

ve hangi çocuğun evinize yerleşebileceği konusunda 

beraber karar vereceğiz.
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ARIYORUZ.



SİZİN İÇİN BİR GÖREV – 
ÇOCUK İÇİN BİR ŞANS! 
 
Anne-babalar sağlık veya sosyal sebeplerden dolayı çocuk-

larının bakımını ve eğitimini sağlayamadıklarında mağdur 

çocuk için bir koruyucu aile büyük bir şans demektir.

Bu yüzden, geçici bir süre için veya sürekli olarak, evin-

de çocuk veya genç barındırabilecek, faal aileler, çiftler 

veya tek kişiler aramaktayız:

Nöbetçi bakıcılar

Bebeklerin veya küçük çocukların akut, acil bir durumda 

güvenli bir yere ulaştırılması gerektiğinde bu çocukları 

hemen anında barındırabilecek ailelere ihtiyacımız oluyor. Bu 

„Nöbetçi bakım yerlerinde“ çocuklara, kendi ailelerine dönüp 

dönemeyecekleri veya sürekli olarak bir koruyucu aileye 

verilecekleri hususu açıklığa kavuşturulana kadar bakılıyor. 

Nöbetçi bakım işi emek gerektirir, bu yüzden gençlik dairesi 

yoğun bir şekilde eşlik ediyor ve maddi destekte bulunuyor. 

Kısa süreli bakım

Anne-babalar kısa bir süre için, genelde 6 haftaya kadar, ör-

neğin kendileri hastaneye veya bir tedavi merkezine yatacak-

ları için, çocuklarının bakımı konusunda yardıma ihtiyaçları 

olduğunda anne-babaları dönene/iyileşene kadar çocuğa/

çocuklara geçici bir süre için bakacak olan bir koruyucu 

aileye ihtiyaç duyulur.

Süreli koruyucu aile

Anne-babanın, çocuklarının eğitimini tekrar üstlenebilmek 

için zamana ve yardıma ihtiyaç duyduklarında, kabul edi-

lebilir süreden sonra çocukların aileye dönüşleri sürecinde 

destek veren ve yardım eden koruyucu ailelere ihtiyacımız 

var. Anne-babalara, çocuklara ve koruyucu aileye gençlik 

dairesi yoğun bir şekilde eşlik ediyor. 

Sürekli koruyucu aile

Çocuk veya gençlerin anne-babalarının yanında sürekli 

olarak yaşayamadıkları durumlarda, bağımsız yaşama 

hazır duruma gelene kadar sürekli olarak koruyucu ailede 

yaşamaları onlara verilen bir şanstır. Çoğu zaman esas ai-

lelerine dönmelerine imkan yoktur. Böyle durumlarda odak 

nokta sizin, yeni koruyucu aileleri olarak, çocukla güvenli 

ve sürekli bir ilişki kurmanızdır. Bu arada kaynak aile ile 

mümkün olduğu kadar ilişkilerin devam etmesi arzu edilir. 

Misafir aileler

Misafir aileler refakatsız ve reşit olmayan mültecilere yaşa-

maları için bir yer sunuyorlar. Genç insanlara bir perspektif 

geliştirmeleri, arkadaş bulmaları ve dilimizi öğrenmeleri 

konusunda destek veriyorlar.

SİZDEN BEKLEDİKLERİMİZ

•  Çocuğun durumuna ve hikayesine anlayış gösterebiliyor-

sunuz 

•  Duygusal açıdan sağlıklısınız ve tartışmalara açıksınız,  

sınır koyabilir ve yönlendirebilirsiniz  

•  Evinizde yeterince yer var ve çocuklara uygun bir  

atmosferiniz var 

•  Şahsi ve ekonomik durumunuz sağlam 

•  Çocuğun ailesi ile beraber çalışmayı ve kaynak ailesine 

dönmesi planlanıyorsa bu süreçte aktif destek vermeyi 

kabul ediyorsunuz 

•  Gençlik dairesiyle tam işbirliği yapmayı kabul ediyorsu-

nuz

BİZİM SUNACAKLARIMIZ

• Görevinize kapsamlı bir şekilde hazırlamak 

•  Uzman danışmanlık ve refakat, devamlı eğitim,  

süpervizyon 

•  Çocuğu aileye kabul ettikten sonra koruyucu aileler  

için şahsi danışmanlık 

•  Diğer koruyucu ailelerle tecrübe alış verişinde  

bulunma imkanı, kültrel etkinlikler v.b. 

•  Aylık bakım ücreti ve diğer maddi destekler


