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Sevgili Okurlar,
Çoğu çocuk güvenli bir şekilde ve koruma altında yetişmektedir.
Çocukların güçlü ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi
ve bunun için gerekli çabaların gösterilmesi genel olarak annebabaların sorumluluğundadır.
Bazen çocuklar da çok büyük zorluklarla karşılaşmakta, şiddet
görmekte, aile içinde ihmal edilmekte ve kişisel gelişimleri zarar
görme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Belki de annebabaların yaşadığı sorunlar nedeniyle çocuklar bakış açısından
kaybolmaktadır. Belki gençler belli bir aşamadan sonra zorluklarla başa çıkamamakta, okula gitmek istememekte veya
evden kaçmaktadır.
Bu tür durumlarda veliler çocukları için tekrar sorumluluk
alabilmek için yardım ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Aynı zamanda
bu tür durumlarda çocuk ve gençler de kendilerinin yanında
olacak, haklarını ve onları şiddet ve ihmale karşı etkin bir şekilde
koruyacak birisine ihtiyaç duyarlar.
Her ikisini de Jugendamt’lar (Gençlik Daireleri) sağlamaktadır.
Jugendamt, anne-babaları çocuk eğitmede çok yönlü olarak
destekler. Jugendamt ayrıca çocuk ve gençlerin gelişimlerinin
tehlikeye düşmesi durumunda kendiliğinden harekete geçerek
onları aktif şekilde korur. Bu kolay bir görev değildir. Bu broşür,
Jugendamt’ların çocukların korunmasına yönelik yaptığı
çalışmalar hakkında bilgi vermektedir.
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Çocukların korunmasında
Jugendamt’ın görevi nedir?
Çocukların yeri anne-babalarının yanıdır, ...
Çocuklarını en iyi anne-babalar tanır, ayrıca onların iyiliğini de
en çok onlar ister. Bu nedenle Almanya Anayasası – Temel Yasa
– çocukların eğitilmesi ve yetiştirilmesi görevini velilere vermiştir.
Jugendamt en iyi çocuk korumasını velilerin çocuklarına
yönelik ilgilerinin artması durumunda desteklemek ve
yanlarında olmaktır.
Çocukların eğitimi ve yetiştirilmesi konuları tartışılabilir. Sağlıklı
bir beslenme için nelerin gerektiği, bir çocuğun ne kadar süre
televizyon izleyebileceği, çocuğun kendi başına ne zaman
hareket edebileceği gibi konular için çeşitli yanıtlar verilebilir.
Ebeveynler bu sorularda çocukları ile birlikte iyi çözümler aramaya uğraşırlar. Bu tür tartışmalara devletin düzenleyici olarak
katılmasını kimse istemez.
Bu nedenle Alman anayasası çocukları eğitme ve yetiştirmede
anne-babalara büyük bir hareket alanı bırakmaktadır. Ebeveynler çocuklarını hangi değerlerle yetiştireceklerine, çocuklarını
hangi okula göndereceklerine ve örneğin olası bir boşanma
durumunda ortak velayet hakkını nasıl yapılandıracakları konusunda kendileri karar vermektedirler.
Çocukları yetiştirmek zor bir iş olduğu için ebeveynlerin
çok yönlü yardım ve destekleri alma hakkı vardır. Jugendamt, bunların yerinde sağlanması konusunda sorumludur.
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... ama çocuklar annebabalarının malı değildir.
Ebeveyn hukukuna annebabalık görevleri dâhildir.
Anne-babalar çocukları için
yaşamsal önemi taşıyan temel ihtiyaçları karşılamakla
görevlidir – örneğin gıda,
sağlık, güvenli bir yerde yaşama, güvenilir ilgili kişiler.
Ve anne-babalar çocuklarının haklarını çiğneyemezler.
Anne-babaların çocuklarına karşı olan bakım ve yetiştirme
sorumluluklarını önemli ölçüde ihmal etmeleri veya kötüye
kullanmaları durumunda devlet – burada devleti temsilen
Jugendamt – çocuk ve gençleri korumakla yükümlüdür.
Jugendamt, kız ve erkek çocuklarının tehlike altında
bulunduklarını iddia eden tüm bilgileri incelemek ve onları
tehlikelere karşı aktif bir şekilde korumakla görevlidir.
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Jugendamt;
bilgi, danışma ve eğitim konularında yardım sağlayarak
anne-babaların yanında yer alır – çocukların yetiştirilmesi
konusunda her şey yolunda gitmediği durumlarda da.
çocuk ve gençler için yardıma ilk başvurulacak yerdir.
Acil durumlarda Jugendamt’tan danışmanlık hizmeti
alabilirler ve ihtiyaç dâhilinde geçici olarak kalabilecekleri
güvenli bir yer sağlanır.
çocuk ve gençlerin tehlikede olduklarını belirten her
bilgiyi inceler. Jugendamt “Ne yapmalı?” sorusuyla karşı
karşıya kalındığında başvurulacak ilk merkezî yerdir.
çocukların gelişiminin tehlikede olması durumunda aktif
olarak ailelere giderek yardım veya destek sağlar. Acil
durumlarda Jugendamt, ailelerin yükünü azaltan ve
destek veren geniş kapsamlı yardımlar sağlar.
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Çocuk ve gençlerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yetişebilmeleri
için Jugendamt’lar, kapsamlı ve çok basamaklı bir yardım
sistemi sağlar.
Bu hizmetler, kız ve erkek çocuklarının güvenli bir şekilde
büyüyebilmeleri ve mümkün olduğunca tehlikeli durumlarla
karşılaşmamaları için, krizlerde verilen pratik desteklerden,
onları, sürekli tehlike arz eden etkilerden güvenli bir şekilde
korumaya yönelik olan önlemlere kadar uzanır.

Aileler desteklenir, çocuklar korunur
– Jugendamt’ın çocukların korunmasındaki yasal görevi
böyle özetlenebilir.
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Jugendamt, çocukların sağlıklı
büyümesi için ne yapar?
Kriz ve tehlikeleri önleme
Jugendamt, çok geniş yelpazeli bir hizmet paketi ile çocukları,
gençleri ve anne-babaları güçlendirir ve destekler.

Bilgi
Jugendamt daha hamilelik sürecinin başlaması ile
birlikte çocuk yetiştirme ile ilgili tüm konularda anne ve baba
adaylarının yanında yer alır. Anne-babalar için hazırlanan
bir el kitabı ve doğumdan sonra yapılacak özel bir ziyaret ve
buna benzer çalışmalarla Jugendamt genç anne-babalara,
çocukların yaşadıkları yerde sağlıklı bir şeklide yetiştirilmeleri
için mevcut olanaklar hakkında bilgi verir. Çok çeşitli kurslarla,
örneğin aile eğitim merkezleri aracılığıyla çocuk yetiştirme
sorunları hakkında somut bilgiler verir. Jugendamt tarafından gençlere sunulan
hizmetler ile alkol,
uyuşturucu, yeni
medya araçları,
şiddet ve mobbing
tehlikelerine karşı
korunma konusunda
bilgiler verilir.
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Eğitim ve çocuk yetiştirme
Çocukların iyi bir şekilde yetişebilmeleri için ebeveynler tek
başlarına sorumluluk taşımak zorunda değildirler. Jugendamt, ailelerin günlük olarak yararlandığı pek çok hizmet
sunmaktadır: Kreşler ve anaokulları, gençlik merkezleri ve
okullardaki öğlen sonrası verilen bakım hizmetleri, çocuk ve
gençlere ailelerinin yanı sıra öğrenme, deneme ve kendilerine
olan güvenlerini geliştirebilecekleri ortamlar sunmaktadır.

Danışmanlık
Eğitim çocuk oyuncağı değildir – bu nedenle anne-babaların
danışmanlık hizmeti almalarında fayda vardır. Bazen dinlenilmek, küçük bir tavsiye veya yapılacak aydınlatıcı bir sohbet yardımcı olabilir. Bunun için Jugendamt’larda danışma
merkezleri, acil danışma hatları veya sosyal hizmetler vardır.
Mesaiye açık görüşme saatlerinde anne ve babalar ücretsiz
olarak ve formalite gerektirmeden tüm çocuk eğitim soru
ve sorunlarında kendilerine yardımcı olacak kişileri bulabilmektedir. Uzmanlar, anlaşmazlık ve sorunların kriz ve şiddete
dönüşmemesi konusunda yardımcı olmaktadır. Bu konuda
danışmanlık hizmetleri herkese açıktır:
Sadece ebeveynler ve eğitimle yükümlü bireyler değil,
aynı zamanda kız ve erkek çocuklarının da yaşadıkları
sorun ve zorluklar konusunda danışma merkezlerine veya
Jugendamt’a başvurma hakları vardır – kriz durumlarında
ailelerin hemen haberi olmaksızın da buna hakları vardır.
Jugendamt, aynı zamanda tehlike bildiriminin içeriğini
daha iyi değerlendirmek ve tehlikeli bir durumla karşı
karşıya kalan çocukları koruyabilmek için tehlikelerin
farkına varan kişilere yönelik de danışma hizmetleri
sunmaktadır.

9

Çocukların yetiştirilme ve
eğitimine yönelik yardımlar
Günlük yaşam bazen görüşmelerin fayda etmeyeceği kadar
ağır bir yükün altında olabilir. Bu tür durumlarda anne ve
babaların eğitim yardımı alma hakkı vardır. Bu yardım, günlük
yaşam organizasyonunu destekleyen bir sosyal pedagojik aile
yardımı olabilir. Ayrıca bu yardım, bir bakıcı kişiden oluşabilir
veya çocuk/gencin geçici bir koruyucu ailenin yanına veya
yurda yerleştirilmesi şeklinde de olabilir.
Genel olarak şu geçerlidir: Jugendamt’lar yaşanılan yerdeki
gerekli yardım ve hizmetleri akılcı ve uygun bir şekilde planlayıp
organize ederek maliyetini de sağlar. Sonrasında gerekli
olan hizmetler Jugendamt’lar, bağımsız kurumlar veya kilise
kurumlarınca sunulmaktadır.
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Çocukların acil tehlikede olması
halinde Jugendamt ne yapar?
Çocuk ve gençlerin etkili bir şekilde korunması
Bir çocuğun veya bir gencin esenlik ve gelişiminin tehlikede
olabileceği hakkında uyarıların olması durumunda, Jugendamt
bunların korunması için harekete geçer. Alınan bilgileri incelemek, genel olarak bunun sonucunda aile ve çocukla iletişime
geçmek yasal bir yükümlülüktür. Bu aynı zamanda belki de
haber vermeden bir ev ziyaretinde bulunmak demektir.
Ama anne-babaların yetiştirme sorunlarında kendi başlarına
sorumluluk alarak karar verme, yardımları kabul veya reddetme
hakları vardır. Ancak bundan çocuk için tehlikeli bir durumun
gelişmesi halinde bu hakkın sınırları vardır. Bir çocuğun veya
gencin zor durumda olduğuyla ilgili bilgilerin alınması
durumunda Jugendamt gerekli olan koruna ve ebeveyn hakları
arasında değerlendirme yapmakla yükümlüdür. İhmal ve kötü
muamele halinde çocuğun korunması daima önceliklidir.
Her bireysel vakada aşağıdaki soruların yanıtlanması gerekir:
Çocuk ne kadar acil ve ağır bir tehlike altında
bulunmaktadır?
Çocuğun uzun dönemli zarar görmemesi için neyin
yapılması zorunludur?
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Ve bunun için nasıl bir işlem – gerekmesi durumunda
anne ve babaların haklarına müdahale – gereklidir ve yasal
olarak haklıdır?
Jugendamt’ın nasıl bir önlem alacağı konusu önemli oranda
anne-babanın çocuklarının durumunun düzelmesine ne kadar
katkıda bulunup bulunamayacakları sorusuyla bağlantılıdır.
Anne-babaların yardımı ile çocuk ve gençlerin korunması
Anne-babaların, çocuklarının tekrar güvenli ve korunaklı bir
ortama sahip olabilmeleri için bir şeyleri değiştirmeye hazır
olmaları durumunda, ailelerin yükünü hafifletmek ve destek
sağlamak amacıyla çocuk yetiştirme konusundaki tüm yardım
faaliyetlerinden yararlanabilirler.
Kritik durumlarda, örneğin doktora gitme, çocuk yuvasını veya
okulu günlük olarak ziyaret etme, düzenli yemek öğünleri gibi
çocukları için yapmaları gerekenler ve bunların kontrol edilmesi
konusunda, anne-babalar ile bağlayıcı şekilde anlaşmaya varmak gerekli olacaktır.
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Ve anne-babaların katkıda bulunmaları durumunda?
Kararı aile mahkemesi verir
Anne-babaların yardımları reddetmeleri veya verilen tüm desteklere rağmen çocukları ile yeterince ilgilenememeleri halinde,
Jugendamt harekete geçmek zorundadır. Ani bir tehlikenin var
olması durumunda Jugendamt geçici bir süre için – anne ve
babanın rızası olmasa bile – ilgili çocuğa yönelik gerekli yardımı
organize edebilir: Çocuğa geçici barınma sağlayabilir veya
çocuğu doktora götürebilir vb.
Ancak sağlık hizmeti sağlama veya çocuklarının kalacağı yeri
belirleme anne-babanın hakkı kalıcıdır. Jugendamt’ın ebeveyn
haklarını kısıtlama hakkı yoktur – bunu sadece aile mahkemesi
yapabilir. Ebeveynler gerekli yardımları reddettiklerinde Jugendamt aile mahkemesini devreye sokmak zorundadır.
Aile mahkemesi, anne-baba ile yapacağı özel bir görüşme
çerçevesinde öncelikle çocuk için ortak bir çözüm arar ve annebabaları motive ederek verilen desteği kabul etmeleri için uğraş
verir. Aile mahkemesi ayrıca anne ve babaları yardım almaları
konusunda yüküm altına sokabilir veya çocuğun velayet hakkı
ve gelecekte yaşayacağı yer hakkında karar verebilir.
Jugendamt aile mahkemesini destekler, görüşme ve
duruşmalara katılır. Aile içindeki durum hakkında bilgi vererek
çocuk veya gencin gelişimi için uygun yardım tekliflerinde
bulunur. Aile mahkemesi, alınan önlemlerin ne derece etkili
olduğunu ve daha ne kadar uygulanması gerekliliğini düzenli
olarak kontrol eder.
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Zor durumlar
Çocuğun tartışmasız bir şekilde dışarıdan yardıma ihtiyacı
olduğu durumlar ve ebeveynlerin bunları reddetmesi – tehlike
eşiğinin (henüz) aşılmadığı halde aile mahkemelerinin velayet
hakkini sınırlaması durumları gelişebilir.
Bu tür durumlar Jugendamt çalışanları ve ilgili diğer tüm taraflar için çok zordur.
Bu nedenle: Çocukların korunması herkesi ilgilendirir –
çocuk ve gençler okullarda, çocuk yuvalarında, doktor
muayenehanelerinde ve çevrelerinde yaşadıkları zor durumları
ve gönderdikleri sinyalleri algılayan, onları ciddiye alan ilgili
kişilere ihtiyaç duyarlar.
Özellikle bu durumlarda ayrıca
anne-babalarına sürekli cesaret
veren, yardım sağlayan ve
Jugendamt korkusunu gideren
kişilere de ihtiyaç duyarlar.
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Jugendamt çocukların korunması
konusunda nasıl çalışır?
Çocukların korunması çok karmaşık bir görevdir. Çocuklarda
davranış ve söylemler nadiren açık ve nettir: Bir çocuk gerçekten ne zaman düşmüştür? Ne zaman çürükler, darp izleri veya
morluklar kötü muamele ve şiddete işaret eder?
Çocukların korunabilmesi ve uzmanların faaliyetlerinde belli
bir yön belirleyebilmeleri için Jugendamt’ların kullandığı ana
esaslar vardır:

Öncelik: Ebeveynlerin desteklenmesi
Çocuklar için en iyi koruma kaynağı güçlü anne-babalardır. Bu
nedenle Jugendamt tehlikeli durumlarda her şeyden önce
anne-babaların (halen) sağlayabilecekleri durumlara odaklanır
ve çocuklarına sahip çıkma konusunda onları cesaretlendirir.
Uzmanlar anne-babalarla birlikte çözüm arayarak gereken
yardım ve desteği sağlarlar.
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Hedef: Gönüllülük
Jugendamt çocukların yetiştirilmesinde ortağınızdır. Bu nedenle
gönüllü olarak kabul edilen yardımları hedefler. Ebeveynlerin,
çocuklar ve gençlerin kendi başlarına bir şeyleri değiştirmek
istemeleri durumda yapılan yardımın başarılı olma şansı da
artmaktadır.
Jugendamt ile irtibata geçme konusu bazen anne-babalar
tarafından kontrol edilme ve güvensizlik olarak algılanmaktadır.
Uzmanlar için buradaki asıl zorluk anne, baba, çocuk ve gençlerle sağlanan iletişimin, gerekli destek yardımlarının gerçekten
de yardım olarak kabul edilmesi ve kendilerinin de ikna olarak
bunu kabul etmelerini sağlamakta yatmaktadır.

Anne, baba, çocuk ve gençlerin
yardım sürecine dâhil edilmesi
İlgili mağdur çocuk ve anne-babalar ile irtibata geçmek
yapılması gereken ilk şeydir. Bizzat kendileri sorun ve güçlükleri
nelere bağlıyorlar, bunların nedenleri nedir? Ailedeki çocukların
tekrar normal bir hayat yaşayabilmesi için onlar açısından neler
değişmelidir? Ve kendileri bu konuda neler yapabilir?
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Geniş kapsamlı bilgi edinmek
Uzmanların bir çocuğun gerçekten tehlikede olup olmadığını
anlayabilmeleri için geniş kapsamlı bilgi edinmeleri gerekir.
Ebeveyn, çocuk ve gençlerle konuşulur, evlerinde ziyaret
edilir, örneğin çocuk yuvası ve okullarda ilgili kişilerle bağlantı
kurulur.
Çocuğu zor durumda bırakan nedir? Anne-babalar mevcut
sorunları ciddiye alıyorlar mı, bir şeyleri değiştirmek ve yardım
almak istiyorlar mı? Aile içerisinde hangi kaynaklar, bireyler,
güçlü özellikler çocuk üzerinde koruyucu etkiyi sağlar?

Uzmanların birlikte çalışması
Çocuğun başarılı bir şekilde korunabilmesi ailevi durum ile ilgili
geniş bilgiye sahip olmaya ve çocuk için mümkün olan en iyi
çözüm yolunun bulunmasına bağlıdır.
Bunu tek bir kişi kendi başına yapamaz. Bu nedenle
Jugendamt’taki en önemli ilkelerden bir tanesi her bireysel
vakada bir ekip çalışması gerekliliğidir. Böylelikle birçok perspektif ve geniş bir uzmanlık bilgisi kullanılmış olunur. Uzmanlar
sürekli olarak bakış açılarını ve kararlarını iş arkadaşlarıyla
değerlendirmek ve yoklamak zorundadırlar.
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Kesinleşmiş yapılandırma yöntemleri
Çocuklar ve gençler, anneler ve babalar, tüm vatandaşlar- herkesin Jugendamt’ın kaliteli bir uzmanlığa dayalı çalıştıklarına
güvenmeleri gerekir. Jugendamt’larda uygulanan yapısal
ve zorunlu prosedürler, çocukların durumunun tehlikede
olduğuyla ilgili bildirimlerin nasıl değerlendireceğini düzenler.
Bu, örneğin şunları içerir:
Her bildirim kontrol edilerek yazılı hâle getirilir,
Genellikle uzmanlar çocuğun evdeki durumuyla ilgili bireysel bir izlenim edinir,
Uzmanlar tecrübe ve bilgi altyapısına dayalı tahminlerini,
tahmin eğrilerini, anahtar sorular veya ipuçları gibi sosyal
pedagojik araçlarla destekler,
Birçok uzman, ekip halinde durumu değerlendirir ve olası
çözüm yollarını araştırır.
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Jugendamt çocuk koruma
ilkesini nasıl daha da geliştiriyor?
Jugendamt’lar sürekli olarak çocukların korunmasına yönelik çalışmalarını daha da kaliteli hale getirmek ve geliştirmek
alışmaktadırlar.
Birçok Jugendamt’ta uzmanlar gerçekleşen mevcut olaylardan, uygulanan yardımlardan gelecek için ders çıkarmak
amacı ile analiz yaparlar.
Jugendamt’ların çalışanları sürekli olarak hizmet içi eğitime
devam ederler.
Jugendamt’lar çocuklar, gençler ve ailelere yönelik
kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturabilmek için sağlık sistemi,
okullar, polis, mahkemeler vb. ile çalışma grupları oluşturur
ve organizasyonlar yaparlar.
Ebeveynlerin, çocuk ve gençlerin şikâyetlerine olanak
sağlar ve elbette onların yaşadıkları tecrübelerden faydalanmaya çalışırlar.
Jugendamt’lar çocukların yaşadıkları yerlerde
korunmasında yönlendirici güçtür ve bu nedenle doğru
destek verir.
19

JUGENDAMT.
Doğru destek verir.

Jugendamt çocuk korumasında başvurulan ilk yer ve itenek
güçtür. Jugendamt’lar çocukların korunması için çalışmalarını
nasıl yapılandırıyor? Bu broşürde Jugendamt’ların esasları,
hizmetleri ve hareket tarzı konusunda bilinmesi gerekli
önemli bilgiler bulacaksınız.

t damgası:

Yerel Jugendam

www.unterstuetzung-die-ankommt.de

