BÖLGESEL OLARAK
YAPILANDIK

İLETİŞİM

Sorumluluklarımız çocuğun/gencin ikamet ettiği yere
göre düzenlenmiştir

Sizinle yeterince ilgilenebilmemiz için bir randevu almanızı
tavsiye ediyoruz.
Bize ulaşabileceğiniz saat ve günler:
Pts– Prş saat 08:30–16:00, Cu saat 08:30–15:00
Bölge 01
Sandhofen,Schönau,Gartenstadt,Luzenberg,Waldhof ve
SpeckwegHess.Straße doğusu ve Sonnenschein
Speckweg45-51,68305Mannheim
Tel.:0621293-3951,Faks: 0621293-3945

01

Sandhofen

Bölge 02
Neckarstadt-Ost, Neckarstadt-West, FriesenheimerInsel
Holzbauerstraße6-8,68167Mannheim
Tel.:0621293-9178,Faks:0621293-9168

Schönau
Waldhof

SOSYAL
HİZMETLER
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02

NeckarstadtWest

Luzenberg

Käfertal
Vogelstang
Wallstadt

N
Ost
Innenstadt/
Jungbusch
Feudenheim
Schwetzingerstadt/Oststadt
Neuostheim/
Lindenhof
euhermsheim
Hochstätt

Seckenheim

Neckarau

Bölge 03
Innenstadt, Jungbusch,Oststadt,Schwetzingerstadt,
Lindenhof,Feudenheim,Käfertal,Vogelstang,
Straßenheim,Wallstadt
R1,12,68161Mannheim
Tel.:0621293-3635, Faks:0621293-3733

DANIŞMANLIK VE YARDIMLAR
ÇOCUKLAR, GENÇLER,
VELİLER İÇİN

Bölge 04
Almenhof,Neckarau, Niederfeld,Casterfeld,Rheinau,
Pfingstberg,Hochstätt,Seckenheim,Friedrichsfeld,
Neuostheim,Neuhermsheim
Relaisstraße153,68219 Mannheim
Tel.:0621293-6835,Faks:0621293-6578

Rheinau
Friedrichsfeld

Genç insanlarla ilgili acil bir tehlike durumu buradan bize
bildirilebilir:
Çocuk koruma birimi
Acil arama numarası: 0621293-3700
Faks: 0621 293-3707

E-posta:soziale.dienste@mannheim.de
Internet:www.mannheim.de/jugendamt

_sto/pheebs/manun /time./photocase.de
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Çocuklar, gençlik ve aile
–Gençlik Dairesi –

SİZİN İÇİN
BURADAYIZ
Çocuklar, gençler ve veliler için genç insanların gelişimi veya
tutumu konusunda sorular ve sorunlar için
Mannheim'daki ilk başvurulabilecek yeriz. Uzmanlarımız ailevi,
sosyal veya psikolojik acil ve kriz durumlarında da yardım
sunmaktadır.
Sizi dinliyoruz ve çözümler bulmak için yardımcı oluyoruz.
Bazen dertler ve sorunlarda bir öğüt bile faydalı olmaktadır.
Bazen aile içi durum o kadar karmaşık
hale gelmiştir ki tek başınıza bunun üstesinden gelemezsiniz
ve daha yoğun bir yardıma ihtiyacınız vardır.
Bazen çocuklar, gençler ciddi bir tehlike ile karşı karşıyadır ve
tarafımızdan korunur – aşırı durumlarda velilerin izni olmadan da.
Odak noktamızda hep şu soru var: Çocukların/gençlerin huzur
içinde, güvenli ve sağlıklı büyüyebilmesi için ne değişmeli? Kim buna
nasıl katkıda bulunabilir?
Bu nedenle yerimizde veya evinizde görüşmek için
randevulaşıyoruz.

BU ŞEKİLDE
YARDIMCI
OLUYORUZ
Annelerin, babaların ve diğer bakım yetkililerinin çocuk yetiştirme
konusundaki sorularını yanıtlıyoruz ve bu konuda onları
bilgilendiriyoruz.

BUNLARA DİKKAT
EDİYORUZ
Sır saklamakla yükümlüyüz, yani sadece sizin izninizle üçüncü
taraflara bilgiler aktarıyoruz (çocuk sağlığının ciddi tehdit
altında olması hariç).
Çocuklar ve gençler, velilerine söylemeden bize başvurabilir.

Katılımcılarla birlikte hangi yardım ve destek şeklinin gerekli ve
daha uygun olduğunu buluyoruz.

Çözümlerin üzerinde çocuklar, gençler ve velilerle birlikte
çalışıyoruz. Burada odak noktamız güçlü yönleriniz ve
yeteneklerinizdir.

Anne/babalar ayrılırken veya boşanırken ailelere destek sağlıyoruz
ve çocukların her iki taraf ile görüşmeye devam etmesine dikkat
ediyoruz.

İlgililer yardım planlaması ve karar aşamasına daima dahil
edilir

Suç işleyen ve mahkemeye çıkması gereken gençlere ve genç
yetişkinlere eşlik ediyoruz.

Çocukların ve gençlerin menfaatleri için avukat ile çalışıyoruz.
Onların teşvik edilmesi, eğitimi ve korunması en önemli
hedefimizdir.

Artık evde yapamayan reşit olmayan gençlere
güvenli bir yer sunuyoruz.
Bir çocuk/genç ihmal edildiğinde, dövüldüğünde, işkence
gördüğünde veya istismar edildiğinde koruyucu tedbirler
alabiliyoruz.
Ailevi kriz/acil durumlarda ortamın düzelmesine veya
çocukların/gençlerin (geçici olarak) başka bir yer bulmasına
katkıda bulunabiliriz.
Tüm bu hizmetler çocukların, gençlerin ve velilerin yasal
hakkıdır.

Tekliflerimizi ve işleyişimizi bölgede ve benzer uygulama
alanlarıyla birleştiriyoruz, örn. çocuk bakım merkezleri, okullar,
sağlık ve gerekirse başka uzmanlık hizmetlerine de aracılık
ediyoruz.

