SAFJ Ailelere Yardım

SAFJ – Ailelere ve gençlere yardım kuruluşu

Aileler SAFJ’in aile yardımı
ile güçlenir
Ailelere ve gençlere yardım kuruluşu SAFJ kurulduğundan
bu yana anne ve babalara, gençlere ve çocuklara yaşamın
zor anlarında sosyal yardım etmektedir.
Ekibimizde, büyük bir kısmı ek eğitim almış pedagoglar
ve vasıflı elemanlar çalışmaktadır. Tüm elemanlar düzenli
olarak bilgi ve becerilerini artırma eğitimi almaktadır.

Yardıma giden yol
Bir SAFJ elemanıyla temasa geçebilir veya yetkili sosyal
daireye başvurabilirsiniz.
Anne ve babalar sosyal daireden yardım talep edebilir.
Sosyal daire, anne ve babalara danışmanlık hizmeti verir ve
masrafları üstlenip üstlenemeyeceğini gözden geçirir.
Yardımda bulunma işini – Ailelere ve gençlere yardım
kuruluşu SAFJ üstlenir.
SAFJ gençlik daireden bağımsız bir kuruluştur.
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Yaşamın zor anlarında
ailelere yardım ediyoruz
Çocuk büyütmek anne ve babalar için günümüzde zor bir
iştir. Sorunların azalmak yerine gittikçe arttığı anlar her
insanın hayatında olabilmektedir. İnsan bazen günlük hayatın
zorluklarını aşmakta ve çocukların isteklerine cevap vermekte zorlanmaktadır.
Zor günlerde insanın çözüm bulma gücü zayıflamaktadır.
Bu durum ise çoğu zaman ayrılık, resmi dairelerle veya
okulla sorunlar veya bir çocuğun yurda konulması sonucunu
beraberinde getirmektedir. Ancak bütün bunların çoğu zaman
önlenmesi mümkündür.
Her ailenin sürdürmek istediği yaşam tarzı hakkında kendine
özgü bir düşüncesi ve yetenekleri vardır. Bu düşüncelerin ve
yeteneklerin kaybolması halinde, harici yardım gerekli ve
yararlı olabilmektedir.
Bize başvurmaktan çekinmeyin. Size memnuniyetle yardım ederiz!

Ailelere sosyal
pedagojik yardım

Hizmetlerimiz:
•• SPFH – Sosyal pedagojik aile yardımı

Size, aşağıda belirtilen alanlarda
yardım sunuyoruz:

•• Ailelere terapi hizmetleri

•• Anne ve babalara çocukların eğitimi danışmanlık

•• Aileye özgü öğrenci yardımı

•• Günlük sorunların aşılmasında destek

•• Eğitim yardımı

•• İhtilafların çözümü

•• Çocuklar, gençler ve yetişkinler için grup hizmetleri

•• Okulla ilgili sorunlarda destek
•• Çocukların yurtlardan tekrar dönmelerinde yardım
•• Konut sorunlarında destek

Yardımın hedefleri:
•• Kendi yeteneklerinizi keşfetme ve bunlardan yararlanma
•• Uyum: Çevrenizdeki olanaklardan yararlanma
•• Günlük zorlukları aşma

•• Resmi dairelerle uğraşıda destek

Kültürlerarası yetkinlik
Göçmenlikten etkilenen ailelerle ve gençlerle çalışma ve
buna bağlı kültürlerarası yöntem bizim için önceliklidir.
Aşağıda belirtilen dillerde yardım sunmaktayız:
Türkçe, Arapça, Kürtçe, Farsça, Fransızca, İngilizce, Rusça,
Gürcüce ve İtalyanca
Elemanlarımız, çocuklarla, gençlerle ve ailelerle
kültürlerarası çalışma konusunda kısmen uzun yılların
tecrübesine sahip ve anadillidir.

•• Bir eğitim ve işyeri aramada yardım
•• Gençlere, kendileriyle ilgili konularda refakat
•• Semtin sunduğu uyum olanaklarından yararlanmada yardım

•• Eğitim problemlerinin çözümü
•• Aileyi bir arada tutma
Her yardım, özel olarak ailenin ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

Başka sorularınız olması
ve yardıma ihtiyacınız olması
halinde yanınızdayız!
Bize 0721 / 8 24 48 10
nolu telefondan veya info@safj.de
adresinden ulaşabilirsiniz.

