Çocuklar, ebeveynler
ve gençler için
danışmanlık
Beratungsstelle Oldenburg
AWO WESER-EMS

Danışmanlık hizmetlerimiz
Oldenburg şehrinden çocuklara,
gençlere ve anne babalarına
yöneliktir.
Sunduğumuz hizmetler:
•
•
•
•
•

ebeveynlik ve aile danışmanlığı
çift ve evlilik danışmanlığı
ayrılık ve boşanma danışmanlığı
çocuk koruma danışmanlığı
bebekleri ve küçük çocukları olan ebeveynler için danışmanlık (örn. beslenmeleri,
uyumaları, çığlık atmaları gibi konularda)

Nerede yaşadığınıza bakılmaksızın
şu hizmetleri sunuyoruz:
• hamilelik ve hamilelikte yaşanan
zorluklarla ilgili danışmanlık
• cinsellik, kontrasepsiyon ve aile
planlaması konusunda danışmanlık
• çocuk sahibi olma isteği durumunda
psikososyal danışmanlık
• Bundesstiftung Mutter und Kind (başvuru)
Hizmetlerin yüksek kalitesi ve profesyonelliği,
uzman pedagoglarımız, sosyal pedagoglarımız
ve psikologlarımız tarafından sağlanmaktadır.

Bir yolunu bulacağız
Ailenizdeki çatışmaların ve çift olarak aranızdaki sorunların yanı sıra çocuklarınızın okulda
yaşadıkları zorluklar ile duygusal ve sosyal
açıdan yaşadıkları zorluklar için de danışma
merkezimize gelebilirsiniz. Öğrenme ve
performans bozuklukları da tekrar tekrar
danışma ve terapi ihtiyacını doğurabilir.
Beraber günlük hayattaki zorlukların
üstesinden gelmenin yollarını buluyoruz.
Biz dinliyoruz ve anlayışlı bir yaklaşımla
danışmanlık sunuyoruz.
Hizmetlerimiz ücretsizdir. Çocuk ve Gençlik
Refahı Yasası (SGB VIII) uyarınca ebeveynler
çocuk yetiştirme, ilişki, ayrılık ve boşanma
danışmanlığı alma hakkına sahiptir. Danışmanlarımız gizlilik yükümlülüğü altındadır.

Ebeveynler için hizmetler
Ebeveynler ve yasal vasiler olarak bize
danışabileceğiniz farklı ailevi durumlar
olabilir, örn:
• çocuk yetiştirmek konusunda
endişeleriniz var
• bir sorunla ilgili ne yapacağınızı
bilmiyorsunuz
• bazen o kadar çaresiz hissediyorsunuz ki,
çocuğunuzla ilgili daha sonra pişman
olacağınız bir şey yapıyorsunuz
• anne baba olarak aranızda artık kendi
başınıza çözemeyeceğiniz sorunlar var
• ailenizde devamlı kavgalar ve
gerginlikler oluyor
• koruyucu ebeveyn olarak durumla
ilgili destek istiyorsunuz
• ayrılık ve/veya boşanmadan sonra,
çocuklarla ilgilenmek konusunda bir
anlaşmaya varmaya çalışıyorsunuz

Çocuklar ve gençler
için hizmetler
Bir çocuk ya da genç olarak tek başına, anne
babanla ya da güvendiğin bir kişiyle beraber
şu konularda yardım almak için gelebilirsin,
örn:
• okuldaki veya meslek eğitimindeki
sorunlar sana çok fazla gelmeye başlıyor
• ailede devamlı kavgalar oluyor
• anne baban ayrılma aşamasında veya
ayrıldılar
• arkadaşlarınla problemlerin sana ağır
geliyor
• siber zorbalığa maruz kalıyorsun
• başkalarıyla iletişim kurmakta
zorlanıyorsun
• kendinden memnun değilsin
• artık hep kızgın, üzgün ya da korkmuş
hissediyorsun
• anne babanla konuşamıyorsun ya da
konuşmak istemiyorsun

Sizin yanınızdayız!
Kayıt saatlerimiz
Aşağıdaki zamanlarda bizimle kişisel olarak
veya telefonla iletişime geçebilirsiniz:
Pazartesi, perşembe: 8.30–12.00
Salı, çarşamba: 13.00–16.00
Randevusuz danışmanlık
Randevusuz danışmanlık Oldenburger
Stadtteiltreff Kreyenbrück, Alter Postweg 1
adresinde sunulur. Saatlerle ilgili bilgiye şu
internet adresinden ulaşabilirsiniz:
www.beratungsstelle-oldenburg.de/
Offene-Sprechstunde.php
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AWO Kinder, Jugend & Familie
Weser-Ems GmbH
Familienberatungsstelle Oldenburg
Cloppenburger Straße 65
26135 Oldenburg
Tel. 04 41/9 73 77-0
info@beratungsstelle-oldenburg.de
www.beratungsstelle-oldenburg.de
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