
AILE MECLISI
Kanıtlanmış bir yol

Biz...  

...BILGILENDIRIYORUZ

...ORGANIZE EDIYORUZ

...EŞLIK EDIYORUZ

Aile meclisi hakkında.

Bizler, aile meclisinin nasıl çalıştı ğına dair, bilgi 
sahibi olmak isteyen herkesi bilgilendiriyor ve 
önerilerde bulunuyoruz. Bizler, aile meclislerinin 
uygulamaya girmesinde; sizlere eşlik ediyor ve 
destekliyoruz. Bizler; bu konuyla ilgilenen uzmanlar 
için de,  ileti şime geçebilecekleri  sorumlu kişileriz.

Kreuzberg´de, Aile Meclisi; yürütme ve koordina-
syon görevi , müessese olarak bizim tarafı mızdan 
yapılmaktadır. Eğer bu konu ilginizi çekerse, memn-
uniyetle bizi arayabilirsiniz: 

Jens Schubert:     0157 30836266
Christian Johannes:    0152 09342540

familienratsbuero@familienzentrum-kreuzberg.de

Memnuniyetle size gelebiliriz;  ya da siz bizi ziyaret 
edebilirsiniz.
Familienzentrum Adalbertstraße
Adalbertstraße 23b, 10997 Berlin

Kimler katılabilir?

Aile meclisi hangi

Aile Meclisi bürosu, Jugendwohnen im Kiez- Gençlik 
yardımı gGmbH ve Jakus gGmbH kuruluşlarının 
ortak projesi olarak; Adalbertstraße´de bulunan 
Familienzentrum´da  faaliyet göstermektedir.

gefördert von:

Ailenin ve güvendikleri kişilerin gücü; aile meclisi-
nin merkezini oluşturur.

Kimin katı lacağına, aile fertleri ortak karar verir. 
Aile, kendileri için önemli olan kişilerle; örneğin, 
akraba, arakadaş ve tanıdıklarıyla biraraya gelir. 
Temel görüş: Siz, aile olarak kendi hayatı nızın 
uzmanısınız ve kendi hayatı nızı biçimlendirebilir-
siniz; çünkü  kendisi çözümlere işti rak eden kişi,  
çözümleri uygulamaya  da koyar.

Buna siz karar veriyorsunuz. Aile meclisi; farklı 
düşünceler ve çözüm yolları olsa bile, bir çok 
konuda yardımcı olabilir. Aile meclisinde biraraya 
gelmek, aileyi güçlendirir.
Aile meclisiyle; sosyal bir ağ kurarak, ileride 
karşılaşabileceğiniz zor durumları göğüslemede 
size gerekli olan temel bilgileri, akti f bir şekilde 
kazanabilirsiniz.

Bezirksamt Friedrichshain

Kreuzberg von Berlin

durumlarda fayda sağlar?



AILE MECLISI

Kathleen Ortlepp, Erzieherin*

SIZE YARDIM EDEN VE DESTEKLEYEN  
INSANLARI BULACAKSINIZ

Siz-aile olarak- en önemli kişisiniz, çünkü duru-
munuzu en iyi siz biliyorsunuz.

Siz belirliyorsunuz

• Aile meclisinin toplanma yerini
• Gününü ve saatini
• Toplantı sebebini
• Kimin katılacağını
• Uzmanların katılıp katılmayacağını ve 

katılacaklarsa, hangi uzmanın katılacağını

Aile meclisi

Hazırlık aşamasında,aile;  aile meclisine kimin 
davet edileceğine karar verir. Koordinatör, ailenin 
buluşmaya verdiği onayla, buluşmayı organize eder 
ve katılacak kişileri davet eder.

1. Selamlama ve Bilgilendirme Aşaması

Selamlamadan sonra; Aile meclisinin toplanmasını 
isteyen kişi, ya da aile fertlerinden biri, buluşmanın 
hangi amaçla düzenlendiğini/endişelerini anlatır. 
Davet edilen uzmanlar da; ailenin içinde bulunduğu 
durumu, kendi görüş açılarına göre anlatırlar. Uz-
manlar, bu aşamadan sonra, toplantıdan ayrılırlar ve 
aile aşamasında bulunmazlar.

2. Aile Aşaması (Family-only-Phase)

Bu aşamada, aile meclisi; çözüm yolları üzerin-
de çalışır ve çözüme yönelik adımlar üzerine bir 
plan hazırlanır. Herkes tarafından kabul gören bir 
çözüm planı hazırlanarak yazılır. Aile meclisi ihtiyaç 
duyduğu kadar zamanı kullanabilir.

3. Karar Aşaması

Bu aşamada, aile meclisi; aile meclisinin 
toplanmasını gerekli gören kişiye, çözüm planını 
sunar. Bu aşamada da, çözüm planının hayata geçi-
rilmesine dair detaylar belirlenir. Son olarak; çözüm 
planı, toplantıya katılan kişiler tarafından imzalanır 
ve bir sonraki buluşma günü belirlenir.

Beraber konuşarak çözüm bulmak

EĞER...

• Ailenizin günlük yaşamını birşeyler rahatsız 
ediyorsa, ya da etkiliyorsa

• Sizin için önemli olan bir kişi hakkında 
endişeleniyorsanız

• Sizi destekleyecek etkili bir yardıma ihtiyaç 
duyuyorsanız

O ZAMAN...

     ...Aile meclisi sizin için iyi bir çözüm yolu olabilir!

Aile meclisi; akrabaların, arkadaşların ve 
tanıdıkların; zor bir duruma çözüm bulmak 
amacıyla, biraraya  geldikleri bir buluşmadır. Bu 
buluşma,  aileye; kendi bireyleri ve tanıdıklarının 
destekleriyle, yüklerini azaltma fırsatı verir. Bunun 
yanında aile içi dayanışma ve aileye ait olma 
duygusu oluşur. Biz( tarafsız koordinatörler), aile 
meclisini oluşturma sürecinde ve buluşmanın orga-
nizasyonunda sizi destekleyebiliriz.

nasıl yapılır?

Der Familienrat ist 
ein Treffen, bei dem Freunde 

und Verwandte zusammenkommen, 
um gemeinsame Lösungen für schwieri-

ge oder belastende Situationen zu finden. 

Laden Sie gern all diejenigen ein, die für Sie 
hilfreich sind. Dabei entsteht Rückhalt und Zu-
sammengehörigkeit für die Familie, um eigene 

Lösungen zu finden. 

Wir, die unabhängigen Koordinator*in-
nen, unterstützen Sie bei der Organi-

sation und Durchführung Ihres 
eigenen Familienrates.

 المجلس العائلي هو احدى
 الوسائل التي تساعد على ايجاد حلول

 ودية للنزاعات داخل االسرة. والنجاز هذه المهة
 بالشكل الصحيح يقوم منسق / منسقة المجلس العائلي

 بعد موافقة العائلة المتضررة باالستعانة باشخاص اما من
 داخل العائلة واما اصدقاء او جيران العائلة او اشخاص اخرون
 تربطهم عالقة جيدة بالعائلة ولهم تأثير ايجابي في ايجاد حلول

  .مناسبة وفعالة لهذه النزاعات داخل االسرة
 بعد ذلك وبقيادة المنسق التابع للمجلس العائلي يقوم جميع المشاركين

 في عملية المساعدة بتحديد المشكلة ثم التشاور والحوار سويا
 وبعدها يتم بناء خطة عمل مع طرح حلول مالئمة لهذه

 النزاعات. وبالنهاية ال يفرض على العائلة المتضررة اي
  .حلول

 ومن خالل المجلس العائلي تستطيع انشاء شبكة
 تواصل فعالة تدعمك في مواجهة التحديات

    .المستقبلية بنفسك


