Yeni Otorite
Şiddetsiz karşı koyoma
» Veliler için yeni bir Baş Etme Programı«

Bunları günlük hayatınızdan
tanıyormusunuz?
» Çocuğum bana karşı kırıcı oluyor ve Çocuğumun
şiddetine karşı kendimi çaresiz hissediyorum!
» Çocuğumun nelerle ilgilendiğini, kimlerle beraber
olduğunu ve boş vaktini nerede geçirdiğini bilmiyorum
» Eğitimde yanlışlıklar yaptığımı düşünüyorum ve
Kendimi çocuğumun eğitimde başarılı bulmuyorum!
» Çocuğum kurallara uymuyor ve okula gitmiyor
» Çocuğum bilgisayarın önünden kalkmıyor
» Çocuğum yasa dışı olaylara karıştı/karışan
arkadaşları var
» Çok şeyler denedim ama çocuğumun davranışı/
Aile durumumuz değişmedi

» kendinizi anlamayı
» çocuğunuzla kuralları, sınırları
belirlemeyi ve bunları korumayı
öğrenebilirsiniz!

Programımız:
» Çözüm odaklıdır
» Kaynak odaklıdır
» Pozitife odaklıdır
» İlişkileri güçlendirir
» İlişki biçimlerinde farkındalık kazandırır
» Suçlayıcı ve yargılayıcı değil

O zaman … tekrar otoritenizi
kazanma programı size …

» Kazanılan değişiklikler kalıcıdır
İlginizi çektiyse bizi arayabilirsiniz.
Size destek olabilmek bize mutluluk verecektir.

» Haftada bir defa olan düzenli seanslarla
destek verecek
» İki uzman eşliğinde çocuğunuzun, sizin ve

Biz Kimiz?

ailenizin ihtiyaçlarını, isteklerini, sorularını,

Alte Feuerwache e.V. Friedrichshain/Kreuzberg

kaynaklarını ve düşüncelerini araştırmanızda

semtinde bulunan bir dernektir ve eğitim,

ve anlamanızda yardım edecek

kültür ve spor alanında hizmet verir. Eğitim ve Aile

» Gerginlik ve şiddet anlarını sizinle
birlikte analize edilecek

bölümümüz, Çocuk ve Gençlik dairelerine
bağlı olarak hizmet verir.

» Bu durumların düzelmesi için size
farklı yöntemler gösterecek

Ve böylece Anne/Baba olarak:

Hizmetlerimiz
» Sosyal grup çalışması
» Aile ve Eğitim

» pozitif çözüm bulmayı

danışmanlığı

» çocuğunuzla sağlıklı bir

» Bireysel sosyal-

diyalogta kalmayı
» çocuğunuzu anlamayı

pedagojik destekle
çalışması

BaŞvuru
Bu programa katılabilmeniz için lütfen Çocuk ve
Gençlik bakanlığına (Jugendamt) başvurun.
Size bu yolda yardımcı olabiliriz, lütfen bizi arayın.
Bu programın ücretini genel olarak Çocuk ve
Gençlik daireleri karşılamaktadır.

UlaŞım
248 nolu ya da M29 nolu otobüsler,
U2 Spittelmarkt | U6 Kochstraße | U8 Moritzplatz
metro durakları bize çok yakındır.
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Kontak
Halil Uçar | T 0151 156 263 87
Alte Feuerwache e. V.
Axel-Springer-Str. 40/41
10969 Berlin-Kreuzberg
halil.ucar@alte-feuerwache.de
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