Kommunaler Sozialer Dienst

Kamu
Sosyal Hizmetler
Kamu Sosyal Hizmetleri çocuklar, gençler, genç
yetişkinler, ebeveynler, anneler, babalar ve
çocuk yetiştirme yetkisine sahip diğer kişiler ile
fikir arayan vatandaşlar için çıkış noktasıdır.
Kişisel, çocuk yetiştirme ile ilgili ve ailevi sorunlarda, rehberlik ve destek sunmaktayız.
Sosyal mekâna yönelik çalışmaktayız ve Freiburg‘taki diğer hizmetler ve kuruluşlarla bir ağ
içinde işbirliği yapmaktayız.

Bize Ulaşın

Bilgi | Rehberlik | Yardım
Çocuklar, Gençler ve Aileler için

Sizinle ilgili uzman rehberlik personeliniz ve bunların görüşme saatlerini öğrenmek, randevu almak
ve konuyu kısaca açıklamak üzere dairemizin sekreterliğini şu telefon numarasından arayabilirsiniz:
+49 (0) 761 / 201-8601.

Sekreterlik şu saatlerde müsaittir:
Pazartesi’den Perşembe’ye Saat
7.30 - 16.30 arası
Cuma Saat 7.30 - 15.30 arası
Çocuklar, Gençler ve Aileler Dairesi
Kaiser-Joseph-Straße 143
79098 Freiburg
Toplu ulaşım araçlarıyla bize ulaşabilirsiniz:

VAG: Hatlar 2, 4, 14 ve 27
Siegesdenkmal (Zafer Anıtı) durağı

Dezernat für Umwelt, Jugend,
Schule und Bildung
Amt für Kinder, Jugend und Familie

türkisch

Kamu
Sosyal Hizmetler

Şu hizmetleri
sunuyoruz:
• Ailelere destek ve teşvik,
• çocukların yetiştirilmesiyle ilgili sorunlarda
rehberlik ve yardım,
• çeşitli ailevi durumlarda rehberlik ve yardım,
• yaşanan kişisel zorluklarda rehberlik ve
yardım,
• konutlardaki kaçak ailelere kişisel yardım,
• bireysel ve geleceğe yönelik çözümlerin birlikte
aranması,
• yetiştirme konusundaki uygun ve gerekli
yardım sağlanması,
• ayrılma, boşanma veya çocuğun bir tarafta
kalması durumunda velayetin algılanması ile
ilgili karşılıklı anlayış konseptlerinin geliştirilmesi konusunda destek,

Bölgesel Sosyal İşler
• aileler ve ebeveynlerin kendi güçlerinin aktif
hale getirilmesi ve takviye edilmesi,
• aile mahkemesiyle ilgili usullerde destek,
• aktif çocuk koruma,
• çocukların bakıcı ailelere verilmesi ve refakat
edilmesi,
• evlat edinme ve evlat olarak verme konusunda
rehberlik,
• ev ve ailenin bakımı.
Tecrübeli uzman personelden oluşan bir ekibiz ve
bizlere verilen bilgileri duyarlı bir şekilde ve gizlilik
içinde kullanmaktayız.
Rehberlik görüşmeleri sizin evinizde veya bizim iş
yerimizde yapılabilmektedir.
Rehberlik ücretsizdir.

Freiburg vilayeti için alan olarak dört ana bölgeye
ayrılmış durumdayız.
Her bölgede, çocuklara, gençlere, genç yetişkinlere, ebeveynlere, annelere, babalara ve çocuk
yetiştirme yetkisine sahip diğer kişilere bilgiler,
rehberlik ve destek sunan çok sayıda sosyal uzman personel çalışmaktadır.
Bölgesel Sosyal İşler Dairesi’nin ana fonksiyonu
Freiburg vilayetindeki çocuklu aileler için sosyal
temelleri oluşturmaktır.
İş yerimizde ve mahallede (dışarıda görüşme
randevuları, hazır bulunma hizmetleri, ev ziyaretleri), özellikle çocuklu ailelerdeki çatışma ve kriz
durumlarında normal ve acil durum hizmetleri
sunmaktayız.
Görevlerimiz yasal talimatla belirlenmektedir.

