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Çocuklarýmýzý teþvik
etme aðý kuruldu!
Dr. Andreas Hollstein
______________________________________________________________________

Altena Belediye Baþkaný

Deðerli Altena‘ lýlar,

Altena Belediyesi, en baþtan hizmetinizdedir.
Bunu da zaten biliyoruz. Biz tekrar tekrar, þehrimiz sakinlerinin çok çeþitli, çok yönlü ve yaratýcý eylemlere giriþtiklerine memnuniyetle tanýk oluyoruz.
“ Altena. Früh am Ball” [“ Altena Belediyesi,
hemen hizmetinizde!” ] adý verilen giriþimin
çatýsý altýnda, tüm çocuk gündüz bakým kurumlarýnýn yaný sýra gençlik yardýmý, sosyal ve
saðlýk sistemlerinde faaliyet gösteren birçok
kurum ve kuruluþ birleþmiþlerdir. Amaç,
çocuklarýmýzýn geliþme ve teþvik edilmesini
ortaklaþa ele almaktýr. Bu ortak faaliyet,
sorunlarla ilgilenen tüm kurum ve kuruluþlara,
günlük çalýþmalarýnýn ufak ayrýntýlarýna
daðýlmamalarýnda yardýmcý olup, bu önemli
görevi ortaklaþa ve aktif bir biçimde düzenlemelerini saðlamaktadýr.
Elinizdeki broþür, “ Altena. Früh am Ball”
giriþiminin bir baþka ürünüdür. Broþür; genelde
çocuðunuz, onun geliþmesi ve teþvik edilmesi
hakkýnda karþý karþýya bulunacaðýnýz sorulara
cevap vermeye çalýþmaktadýr. Ele alýnan konular yelpazesi, yeni doðan bebeðinizin nüfus
dairesine kaydettirilmesinden annelik ve çocuk paralarý ile ilgili bilgiye, konut parasýný talep yollarý, gerekli erken taný muayeneleri ve
ebeler, dil ve konuþma terapistleri ve ergo-terapistlerinin (“ Logopäden” ve “ Ergotherapeuten” ) çok sayýda sunduklarý teþvik olanaklarýna kadar uzanýyor. Bir de sizi, çocuklar ve
gençler için Altena‘ da saðlanan baþlýca
bakým olanaklarý bilgilendirmek istiyoruz.
Þehrimizin büyüklüðüne bakýn görün ki,
Altena‘ da her okul tipinin bulunduðunu, hepsi
kamuya ait olmayan çocuk gündüz bakým kurumlarýnýn da çok çeþitli faaliyetler sunduklarýný
vurgulamaya deðer.

Dernekler, birlikler ve kilise cemaatlerinin yaný
sýra gençlik merkezlerimiz, kütüphanemiz ya
da yüzme havuzumuzun bol bol sunduklarý
olanaklara bakarsanýz, göreceksiniz ki, þehrimizde kimsenin caný sýkýlamayacak. Broþürümüzde bu boþ zamaný deðerlendirme olanaklarýný da size bir bir tanýtmaktayýz.
Belediyemiz baþkaný olarak ben, “ Altena.
Früh am Ball” adlý giriþimin yaný sýra, Kuzey
Ren Vestfalya eyaleti sertifikasýna sahip
Altena Aile Merkezi (“ Familienzentrum
Altena” ) sayesinde çocuklu aileler için daha
geniþ bir að kurabildiðimizden çok sevinçliyim.
Çünkü bununla daha kapsamlý olanaklar
saðlayabiliriz. Her gündüz bakým kurumunda
kalifiye elemanlar var; onlar hazýr kýlavuz olarak, somut sorularýnýza cevap bulmanýzda
yardýmcý olacaklardýr. Küçük çocuðunuzla ilgili olsa da olmasa da cevap aradýðýnýz soru
veya þaþkýnlýðýnýz ne varsa lütfen o kýlavuzlara baþvurun. Çünkü sanýyorum ki daha iyi,
onlardan daha çabuk harekete geçen ve tüm
sorunlarý daha iyi bilen yardýmcý bulamazsýnýz.
Bu broþürün hazýrlanmasýna katkýda bulunanlara, bir de çok sayýda Altena þehrimiz çocuklarýna ve ailelerine güç vermek amacýyla aktif
faaliyet gösteren insanlara teþekkür ederim.
Biz, bütün kuþaklara sahip çýkan bir þehir olmak istiyoruz; iþte bu amacý gerçekleþtirmek
için yoðun çaba göstermekteyiz.
Selamlarýmla.

Dr. Andreas Hollstein
Altena Belediye Baþkaný
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Bebeðinizin doðumundan sonra ...

Komþu þehirlerin nikah
dairelerinin þu anki adres
ve telefon numalarýný, bir
de çalýþma saatlerini liste
halinde ekte bir araya
getirdik.

1.1 Yeni doðan çocuðunuzun nikah dairesine
kaydettirilmesi

Yasa hükümlerine göre, doðum yaptýktan en geç yedi günden sonra
bebeðinizi ilgili nikah dairesine kaydettireceksiniz. Ýlgili daire her zaman,
bebeðinizin doðduðu þehrin nikah dairesidir. Örneðin siz Altena‘ da otururken bebeðiniz Lüdenscheid‘ da doðduðunda ilgili daire, Lüdenscheid
nikah dairesidir. Altena‘ da doðan bebekleri, Pazartesi – Cuma 08:3013:00 arasýnda þurada kaydettirebiliyorsunuz:
Bürgerbüro im Stad tpavillon
Markaner 1
58762 Altena
Tel. 02352 209-331
post@altena.de

 Evli anne babalarýn dikkatine
Evli anne babanýn, bebeklerinin daireye kaydettirmek için ibraz edeceði
belgeler þunlar:
• doðum bildirisi (doðumu hastanede yaptýysanýz oradan,
evde yaptýysanýz ise ebeden alacaksýnýz),
• annenin ve babanýn geçerli olan kimlik belgeleri ya da pasaport
cüzdanlarý,
• aile cüzdaný ya da aile cüzdanýndan tasdikli fotokopi,
• Alman vatandaþlýðýna baþka bir vatandaþlýktan geçtiyseniz Alman
vatandaþlýðýna alýnma belgesi.
• Akademik veya meslek ünvanýný kaydettirmek isteyenler, yüksel
okul, üniversite, doktora, ustalýk vb. diploma ibraz edecekler.
• Baþka bir ülkede evlenen çiftler, evlilik cüzdanlarýnýn Almanca
çevirisi ya da uluslararasý evlilik cüzdaný ibraz edecekler.
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... atacaðýnýz ilk adýmlar

 Çocuðuna isim koyan anne babanýn evli olmasý durumunda:
Anne baba olarak her ikiniz, çocuðunuza koymak istediðiniz ismi doðum
bildirisinin arka tarafýna imza koyarak onaylayacaksýnýz. Çocuðunuzun
soyadý otomatik olarak, evlenmenizde seçtiðiniz soyadýdýr. Soyadlarý ayrý
kaldý mý siz, çocuðunuzu daireye kaydettirince onun soyadý konusunda karar verip soyadýný imzalarýnýzla onaylayacaksýnýz.
Baþka sorularýnýz varsa, ilgili nikah dairesi çalýþanlarýna baþvurun lütfen;
size yardýmcý olacaklar.
 Evli olmayan anne babanýn dikkatine:
Yukarýda sözü geçen belgelerin yaný sýra,
annenin bekar olmasý durumunda
• anneye iliþkin “Abstammungsurkunde” adlý ayrýntýlý ya da “Geburtsurkunde” adý verilen kýsa doðum belgesi, aslý Almanca yazýlý deðilse çevirisi, bazen de babalýðý tanýma senedi ibraz edilecek.
annenin boþanmýþ olmasý durumunda
• mahkeme kararýyla boþanan evliliðe iliþkin aile cüzdanýndan, boþanmýþ
olma kaydýný taþýyan tasdikli bir örnek gösterilecek. (Bu belge annenin
evlendiði nikah dairesinden alýnýr.)
• çift Almanya‘ da deðil baþka bir ülkede evlendiðinde uluslararasý evlilik belgesi ve kesinleþmiþ boþanma ilamý ibraz edilecek.
annenin dul olmasý durumunda
• son evliliðine iliþkin aile cüzdanýnýn tasdikli örneði ibraz edilecek.
(Bu belge, dul annenin evlendiði nikah dairesinden alýnýr.)

 Annenin reþit olmamasý (“minderjährig”) durumunda
• gençlik dairesi, çocuðu resmi vesayet (“Amtsvormundschaft”) altýna
alýr. Vasi yardýmýyla çocuðun nafaka almasý, yasal vekaletinin görülmesi saðlanýr; bir de babalýðý tespit iþlemi yaptýrýlýr. Resmi vesayet, çocuðun annesi reþit olunca otomatik olarak sona erer.

1.2 Kimlik Bildirme Yasasýna göre babalýðýn tanýnmasý

Çocuðunuzu kaydettirirken çocuðun babasýna iliþkin bilgileri de doðum
belgesine yazdýrmak isterseniz babalýðý tanýma senedini (“Vaterschaftsanerkennung”) imzalamanýz gerekir. O halde hem anne hem babanýn nikah
dairesine þahsen müracaatý zorunludur. Babalýðý tanýma iþlemi, kayyýmlýk
(bkz. 1.8, sayfa 10) üzerinden yaptýrýlabilir.
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Bebeðinizin doðumundan sonra ...
1.3 Çocuðuna isim koyan anne babanýn
birbiriyle evli olmamasý

Çocuða ya annesinin ya da babasýnýn soyadýný koymak mümkündür. Yasaya göre çocuða normalde annesinin soyadý konur. Çocuða babasýnýn soy
adýný koymak isterseniz, ikiniz nikah dairesine baþvurup isim koyma
(“Namenserteilung”) dilekçesini vermeniz yeter.

Not: Ýsim koyma iþlemini bir kez yaptýrdýnýz mý, iptal edemezsiniz; soy
adýný deðiþtirmek sadece anne ve babanýn, müþterek çocuðunun velayetini
resmen beraberce kullanmasý durumunda mümkündür. Nikah dairesi çocuðunuzu kaydettikten sonra size, çocuk parasý veya annebabalýk parasý
talep edeceðiniz makama, hastalýk sigortanýza ve – Hýristiyan olmanýz
durumunda – vaftiz için ibraz edeceðiniz belgeler verecek. Bu belgeler
ibraz edemezseniz parasal yardým alamazsýnýz.

1.4 Çocuðunuzun hastalýk sigortanýza kaydettirilmesi

Yasal hastalýk sigorta üyesiyseniz çocuklarýnýz da aile sigortasý çerçevesinde sigortalýdýr. Çocuðunuzun kaydedilmesi için doðum yaptýktan hemen
sonra hastalýk sigortanýza aile sigortasý dilekçesini vereceksiniz. Doðumu
ispat için doðum belgesini ibraz edeceksiniz. Anne veya baba daha reþit
olmayýp, henüz kendi anne babasý üzerinden sigortalýysa, yeni doðan
çocuk para alýnmadan nine dedesinin sigortasýna kaydedilir.

1.5 Annelik parasý (“Mutterschaftsgeld”)

Sigortanýza, doðum sonrasý haftalarda annelik parasýný almak için de baþvurabilirsiniz. Çocuðunuzun doðum belgesini ibraz edeceksiniz.

 Annelik parasý hangi durumlarda ve kaç hafta ödenir?
Ýstihdamda bulunan hamile kadýnlara, doðumdan altý hafta önce baþlayýp
doðumdan sekiz hafta sonra sona eren bir anneliði koruma süresi tanýnmaktadýr. Söz konusu kadýnlarýn bu haftalarda sigortasýndan annelik
parasý, iþvereninden de ek ödenek alma hakký vardýr.

8

 Annelik parasýný kim talep edebilir?
Yasal hastalýk sigorta üyesiyseniz annelik parasý alma hakkýnýz var. Annelik parasý almak için hamileliðinize bakan doktordan, doðumun ne zaman beklendiðine dair bir belge ibraz etmeniz gerekir. Doktorunuz söz konusu belgeyi, tahmin ettiði doðum
tarihinden en çok yedi hafta önce
verebilir.
Annelik parasýný almak için diðer
þartlar þunlardýr:
• Hamileliðinizin 4. ile 10. ayý
arasýnda en az 12 hafta yasal
hastalýk sigortasýna üyeliydiniz.
• Anneliði koruma süresinin baþladýðý tarihte ya istihdamda bulunduðunuzu, ya da iþsizlik veya geçim parasý yoksa Ýþsizlik
Parasý II (“ALG II”) aldýðýnýzý
ispat edecek durumdasýnýz.

... atacaðýnýz ilk adýmlar
 Ne kadar annelik parasý talep edebilirim?
Anneliði koruma süresinin baþladýðý tarihte istihdamda bulunuyorsanýz ve
yasal hastalýk sigorta üyesiyseniz doðumdan önceki net maaþýnýz kadar annelik parasý alma hakkýnýz var. Bir payýný hastalýk sigortasý bir payýný da
iþvereniniz ödeyecek. Sigortanýn ödeyeceði tutar, son üç aylýk maaþ
bordronuza göre aldýðýnýz net gelirlere baðlýdýr.
Bu tutarýn ayrýntýlý hesaplanmasý için sigortanýzýn bu konuda özel eðitim
görmüþ elemanlarýna baþvurabilirsiniz.

1.6 Çocuk parasý / Çocuk ek parasý

 Çocuk parasý
Çocuk parasý, asýl ikamet adresi Almanya‘ da olan bütün aileler alabilir.
Çocuk parasý,
• 18 yaþtan küçük çocuklarýn hepsi için,
• eðitim gören 27 yaþtan küçük çocuklar için,
• iþyeri olmayan 21 yaþtan küçük çocuklar için ve
• herhangi özürden ötürü kendi geçimini saðlayacak durumda bulunmayan bütün çocuklar için ödenmektedir.
Ýlk üç çocuðunuz için ayda 154' er Avro, dördüncü ve tüm sonra doðan
çocuklarýnýz için ayda 179' ar Avro ödenmektedir. Çocuk parasý için Çalýþma Ajansýndaki (“Agentur für Arbeit” - eski Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu)
aile kasasýna baþvuracaksýnýz; bu kasadan da parayý alacaksýnýz.
Kamu çalýþanlarý, çocuk parasý almak için, çalýþtýðý kurumun personel bürosuna baþvuracaklar. Çocuk parasý onlara aylýklarýyla birlikte kamu çalýþanlarý aile kasasý tarafýndan ödenir.

Not: Çocuk parasý her zaman, çocuðun yetiþtirildiði kiþiye verilir.
Çocuðuyla beraber ayný evde oturan anne babasý, çocuk parasýnýn
her ikisinden kime ödeneceðini belirleyebilirler.
Altena‘ da oturan ebeveyn, çocuk
parasý için Iserlohn Aile Kasasýna
baþvuracaklar. Gerekli formlarý
Çalýþma Ajansýndan alabilirsiniz.

 Çocuk ek parasý (“Kinderzuschlag”)
Yasaya göre düþük gelirlilere çocuk ek parasý verilir. Bu paradan, evinde
25 yaþtan küçük ve evli olmayan çocuklarýyla birlikte yaþayan; çocuklarýnýn deðil, sýrf kendi geçim asgarisini karþýlamaya yetecek geliri ve varlýðý
olan ebeveyn faydalanabilir.
Çocuk ek parasý için de baðlý bulunduðunuz aile kasasýna baþvuracaksýnýz.
140 Avro geçmeyen çocuk ek parasý en çok 36 ay ödenir.
Çocuk ek parasýný alma hakkým var mý yok mu diye öðrenmek istiyorsanýz,
Iserlohn Aile Kasasýna baþvurmalýsýnýz. Dairenin elemanlarý size, bu
parayý alma dilekçesinin yararlý olup olmadýðý konusunda bilgi vermeye
hazýr.
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Bebeðinizin doðumundan sonra ...



Baþvuru adresi

1.7 Çocuðunuzun vergi karnesine yazdýrýlmasý /
Çocuk muafiyeti

Yasal vergi muafiyetinden faydalanmak için çocuðunuzu vergi karnenize
yazdýracaksýnýz. Çocuðunuzun doðum belgesini, vergi karnenizi ve kimliðinizi göstermeniz gereken bu iþlemi, bizim Stadtpavillon binasýndaki Bürgerservice bölümünde yaptýrabilirsiniz.

1.8 Nafaka / Kayyýmlýk / Velayeti beraberce kullanma
beyannamesi / Negatif tespit belgesi



Baþvuru adresi

 Na faka
Çocuðunu tek baþýna yetiþtiren anne veya baba çok kez, nafaka yükümlüsü
eþinin annebabalýk görevini yerine getirmemesi ya da yeterince nafaka ödememesiyle karþý karþýya kalýr. Esas itibariyle ödenecek nafaka miktarý “Düsseldorfer Tabelle” adý verilen nafaka tablolarýnda belirlenmiþ durumda.
Çocuðunuzun nafakasý hakkýnda yardým ihtiyaç duyuyorsanýz, Jugendamt
der Stadt Altena’ ya baþvurunuz. Ýsterseniz oradan kayyýmlýk talep edebilirsiniz.

 Kayyýmlýk (“Beistandschaft”)
Çocuðu tek baþýna yetiþtiren anne veya baba, baðlý bulunduðu gençlik dairesinden kayyýmlýk talep edebilir. O zaman gençlik dairesi babalýðýn tespitinde ve nafaka hukukuna iliþkin tüm sorunlarda yardýmcý olur: Daire, nafaka
yükümlüsü eþin nafaka ödecek durumda olup olmadýðýný ve nafaka tutarýný
saptayacak. Ayrýca yükümlü eþin nafaka ödemesini yargý yoluyla saðlar.



Baþvuru adresi
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Not: Baba çocuðun annesiyle evli deðilse, babalýðýný tanýmadýkça ya da yargý yoluyla tespit olmadýkça hukuken baba sayýlmaz. Babalýðýn tanýnmasýnýn,
bir de çocuk annesinin kabulünün belgelendirilmesi gerekir. Bu iþlemi baðlý
bulunduðunuz gençlik dairesine yaptýrabilirsiniz. Ayný daire nafaka yükümlü lüðü belgesini de tanzim edebilir.
Kayyýmlýða ihtiyaç duyuyorsanýz belediyemizin Sonstige Dienste und Einrichtungen (Diðer Sosyal Hizmet ve Kuruluþlar) bölümüne baþvuracaksýnýz.

... atacaðýnýz ilk adýmlar
 Velayeti beraberce kullanma beyannamesi ve
Negatif tespit belgesi
Evli olan anne babanýn, çocuðuna ortaklaþa bakma ödevi ve hakký vardýr.
Birbiriyle evli deðilse yasa gereðince sadece çocuk annesi – reþit olmasý
kaydýyla – velayete sahiptir. Gerekirse bunu “Negativbescheinigung”
(“Negatif tespit belgesi”) adý verilen bir belgeyle kanýtlayabilir. Söz konusu belgede, tanzim tarihinde anne ile babanýn velayeti beraberce kullanma
beyannamelerinin (“Sorgeerklärung”) olmadýðý onaylanýr. Belgeyi,
çocuðun doðduðu þehrin gençlik dairesine tanzim ettirebilirsiniz.
Not: Birbiriyle evli olmayan anne baba, ifadeleri ayný olan birer beyanname yoluyla, velayeti beraberce kullanacaklarýný belirleyebilirler. “Sorgeerklärung” adý verilen bu beyannameyi, gençlik dairesine ya da bir notere
belgeletebilirsiniz.
Velayeti beraberce kullanma beyannamesine ve negatif tespit belgesine
iliþkin bilgi, Altena belediye binasýndaki Sonstige Dienste und Einrichtungen (Diðer Sosyal Hizmet ve Kuruluþlar) bölümünden alabilirsiniz.

 Belgeleme servisi (“Urkundswesen”)
Yukarýda birkaç kere okudunuz ki, gençlik dairesine nafaka yükümlülüðü,
babalýðýn tanýnmasý ve velayeti beraberce kullanma beyannamelerine
iliþkin belgelendirmeler yaptýrabilirsiniz. Bu iþlemler bedava yapýlýr.



Baþvuru adresi



Baþvuru adresi
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Geçiminizi saðlamaya yardýmcý düzenlemeler
Bu bölüm, kendi geçiminizi ve çocuðunuzun geçimini saðlamak için talep
edebildiðiniz ödeme ve yardýmlarla ilgilidir.

2.1 Annebabalýk süresi ve annebabalýk parasý –
Bundeselterngeld- und -elternzeit-Gesetz

 Yasaya göre annebabalýk süresi nasýl tanýmlanýr?
Hem annenin hem babanýn, 3 yaþýný doldurmamýþ çocuklarýný yetiþtirmek
için annebabalýk süresini (“Elternzeit”) kullanma hakký vardýr.
Bu annebabalýk süresi bir haktýr; iþçi için, kendisine istihdamdan düþen
esas ödevleri o sürece yerine getirmek zorunda kalmazken istihdamýnýn
feshedilmemesini, hatta süre bittikten sonra ayný ya da eskisine benzer bir
iþyerine dönmesini garantiler. Ýþveren annebabalýk süresince iþçiye kesinlikle çýkýþ veremez.
Anne ve baba isterlerse annebabalýk süresini üç yýla kadar birlikte kullanabilirler.
Annebabalýk süresini doðumdan hemen sonra kullanmanýz zorunlu deðildir; sürenin en çok 12 ayýný, iþverenin rýzasýyla çocuðunuzun 3 ile 8 yaþý
arasýnda kullanabilirsiniz. Böylece çocuðunuza okul çaðýnýn ilk yýlýnda
bakabilirsiniz. Annebabalýk süresince maruz kalacaðýnýz gelir kaybýnýn
büyük bir kýsmý annebabalýk parasý yardýmýyla karþýlanabilecek.

Not:
• Annebabalýk süresini doðumdan ya da anneliði koruma süresi (“Mutterschutzfrist”) bittikten hemen sonra kullanmak istiyorsanýz, iþverene
en az altý hafta önce bildireceksiniz.
• Annebabalýk süresini daha sonra kullanmak istemeyen anne veya baba
iþverene en az sekiz hafta önce bildirecekler.
• Ýþverene boþ kadroda baþka kimseyi çalýþtýrma olanaðý býrakýlmasý için,
iþçi iþverene annebabalýk süresini bildirdiðinde, sonraki iki yýlda sürenin ne zaman ne kadarýný kullanacaðýný bildirecek.
• Annebabalýk süresini kullananlar, haftada 30 saate kadar çalýþabilir.
Yani hem anne hem baba annebabalýk süresini kullandýklarýnda, aile
gelirini saðlamak için haftada toplam 60 saat çalýþabilirler.
• 15' ten fazla elemaný olan bir iþletmede çalýþýyorsanýz ve iþletmenizde
önemli engel bulunmuyorsa çalýþma sürenizi haftada 15 ile 30 saat arasýnda kýsaltma hakkýnýz vardýr.
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 Annebabalýk parasý (“Elterngeld”) kim alýr?
Ne kadar para ödenir?
Annebabalýk parasý anne babalara, büyük maddi zarar görmeksizin çocuklarýnýn yanýnda kalma imkanýný verir. Annebabalýk parasý, ücretli
çalýþanlara, memurlara, serbest meslek sahiplerine, iþsiz anne veya babalara, yüksek okul ya da meslek eðitimini görenlere, evlât edinen veya
koruyucu aile anne babalarýna, belirli þartlar altýnda üçüncü derece akrabalara da ödenir. Annebabalýk parasý, en çok 1800, en az 300 Avro olmak
üzere son net gelirin % 67' si kadardýr.
Annebabalýk parasýyla ilgili en önemli noktalar:
• Annebabalýk süresinde haftada 30 saatten fazla çalýþanlar, annebabalýk
hakkýný kaybeder.
• Baþka bir parasal yardým alýyorsanýz (ALG II gibi) annebabalýk parasý
azamisi o paradan çýkarýlamaz.
• Çocuðu doðmadan önce geliri 1000 Avro‘ dan az olan ya da tam gün çalýþmayan anne veya babalar için özel hükümler geçerlidir.
• Doðumdan sonra hafta 30 saate kadar çalýþmak isteyenlerin annebabalýk parasý, eski ile yeni ücret arasýndaki farký kapatýr. Söz konusu
fark, çocuðu doðmadan önceki son üç ayda ortalama alýnan gelirlere
göre hesaplanýr.
• Geliri aydan aya çok deðiþik olanlar, son 12 ayýn ortalama gelirinin
esas alýnmasýný talep edebilirler.
Annebabalýk parasý 12 ay ödenir.
Parayý almayan eþ, çocuðu eðitmek
için zaman ayýrarak, daha az çalýþýyorsa annebabalýk parasý partnerlik
ikramiyesi (“Bonus”) olarak iki ay
daha ödenir.

Annebabalýk parasý Versorgungsamt
Soest‘ ten (Soest Eyalet Bakým ve
Yardým Dairesi) istenir. Dilekçenize
iliþkin tüm formlarý bizim Stadtpavillon binasýndaki Bürgerservice
bölümünden alabilirsiniz.



Ekte:
Baþvuru adresi
Linkler

2.2 Ýþsizlik Parasý II (ALG II)

Ýþ yapabilecek, çocuðunuzun geçimini ise saðlayamaz durumdaysanýz Ýþsizlik Parasý II‘ yi talep edebilirsiniz. Aldýðýnýz gelir ve sahip olduðunuz
varlýklar, alacaðýnýz ödeneklerde her zaman hesaba katýlýr.

Ýþsizlik parasý II‘ yi almak için
• ailenin en az bir ferdinin, yoksa çocuðunu tek baþýna yetiþtiren anne veya babanýn istihdam edilebilir olmasý ve
• söz konusu kiþinin saðlýk durumu açýsýndan günde en az üç saat çalýþabilmesi þarttýr.
Çocuðunuza baktýðýnýz için istihdam edilemiyorsanýz bile ALG II‘ a olan
hakkýnýz ortadan kalkmaz.

Ýþsizlik Parasý II‘ ye ve çocuðunuzun geçiminin saðlanmasýna iliþkin daha
ayrýntýlý bilgi ARGE Altena‘ dan alabilirsiniz.



Ekte:
Baþvuru adresi
Linkler
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2.3 Geçim yardýmý

Siz iþ göremez, yani saðlýk nedeniyle istihdam edilemez yoksa 65 yaþýný
doldurmuþ durumda bulunduðunuz için çocuðunuzun geçimini saðlayamazsanýz sosyal yardým (“Sozialhilfe”) talep edebilirsiniz.



Ekte:
Baþvuru adresi
Linkler

Sosyal yardým alma þartlarý þunlardýr:
• saðlýk nedeniyle ailenizden herbirinin günde iki saatten ve beþ aydan
fazla iþ görememesi,
• aldýðýnýz gelirin ve sahip olduðunuz varlýklarýn geçimi saðlamanýza
yetmemesi.
Sosyal yardým alma hakkýnýzýn olup olmadýðýný ve ne kadar alacaðýnýzý Altena belediyesi Sonstige Dienste und Einrichtungen bölümünden öðrenebilirsiniz.

2.4 Konut parasý

Geliriniz, dairenizin veya evinizin masraflarýný gidermeye yetmiyorsa
Wohngeldgesetz (WoGG – Konut Parasý Yasasý) uyarýnca, hem kiralýk
evde hem kendi eviniz ya da dairenizde oturduðunuzda ödenek talep edebilirsiniz.

Genel açýdan ve ailesine uygun bir konut durumunu saðlamak için
kiracýlara konut parasý “kira yardýmý” (“Mietzuschuss”) biçiminde verilir.
Kendi evi veya dairesi olanlara “borç yardýmý” (“Lastenzuschuss”) verilir.

Konut parasý alma hakkýnýz, aldýðýnýz gelire, sahip olduðunuz varlýklara,
daire ya da evin büyüklüðüne ve ayda ödemek zorunda olduðunuz kira veya borca baðlýdýr.



Ekte:
Baþvuru adresi
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Not: ALG II veya geçim yardýmý gibi sosyal ödenek alanlarýn konut parasý
alma hakký yoktur. Fakat tercih haklarý var, sosyal yardým mý konut parasý
mý isteyeyim diye.
Konut parasý alma hakkýnýzýn olup olmadýðýný Altena belediyesi Sonstige
Dienste und Einrichtungen bölümünden öðrenebilirsiniz.
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2.5 Borçlulara danýþmanlýk

Büyük borç yükünden dolayý yardýma ihtiyaç duyuyorsanýz Arbeiterwohlfahrt (AWO) borçlular danýþma bürosu size yardýmcý olur. Büro ekibi, hukukçular, toplum bilimciler, sosyal hizmet uzmanlarý ve iþletmecilerden
oluþmaktadýr. Bu uzmanlar size, geçim temelinizi saðlamakta, alacaklýlarýnýzýn istemlerini gözden geçirmekte ve haklarýnýzý kullanmakta yardýmcý
olmaya çalýþacaklar. Danýþmanlar, aile bütçenizi hazýrlama ve onu gözden
geçirmede de destek verecekler. Amaç, borçlarýnýzýn ödenmesini düzenleyip sizi borçtan kurtarmaktýr. Ne var ki,
• kiþisel ve ekonomik durumunuzu açýkça ortaya koymanýz,
• sorunlarýnýzýn çözüm bulmaya katkýda bulunmanýz ve
• danýþmanlarla verdiðiniz kararlara uymanýz þarttýr.
Bu olanaktan faydalanmak istiyorsanýz Schuldnerberatung der AWO‘ ya
(AWO Borçlular Danýþma Bürosu) baþvurun.



Ekte:
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2.6 Nafaka avansý

Çocuðunuz için nafaka almýyorsanýz Nafaka Avansý Yasasý (“Unterhaltsvorschussgesetz”) uyarýnca nafaka avansý talep edebilirsiniz. Avansý alma
þartlarý þunlardýr:
• Çocuðu tek baþýna yetiþtiren anne veya babanýn, eski eþinden ya hiç bir
nafaka almamasý ya da sadece geliþigüzel ve yetersiz nafaka almasý ve
• çocuðun henüz 12 yaþýný doldurmamýþ olup, Federal Almanya‘ da
annesi veya babasýnýn yanýnda kalmasý.
Nafaka avansýný sadece her çocuðunuzun ilk 12 yaþ içerisinde ve en çok
72' þer ay, yani toplam altýþar sene alabilirsiniz.
Nafaka avansýna iliþkin sorularýnýz ne varsa belediyemizin Sonstige Dienste und Einrichtungen bölümünden yanýt alacaksýnýz.
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Özürlü çocuklar için parasal yardýmlar
Çocuðunuz özürlüyse ek ödenek veya hizmet talep edebilirsiniz:

Yasal hastalýk sigorta üyesiyseniz bakým parasý (“Pflegegeld”) talebi için
sigortanýzýn bakým kasasý (“Pflegekasse”) bölümüne baþvurmanýz lazým.
Bakým kasalarý, baðlý olduklarý hastalýk sigortasýnýn MDK adlý týp servisine, söz konusu çocuðun Bakým Sigortasý Yasasýna uygun olarak bakýma
muhtaç olup olmadýðýný inceletecekler. Servise, çocuðunuzun hangi
bakým derecesi kapsamýna girdiðini saptamak için hazýrladýðý raporu size
göndertebilirsiniz – ve gerekirse ona itirazda bulunabilirsiniz.
Bir çocuk için bakým parasý almak kolay iþ deðil; çünkü bu bakým parasýný
almak için, özürlü küçük çocuðun bakýmýnýn özürlü olmayan yaþýt çocuklarla kýyasla çok daha masraflý olmasý þarttýr.
Para alma hakký olan ama para istemeyen anne baba aynî yardýmlardan da
faydalanabilirler.
En iyisi önce hastalýk ve bakým sigortanýza gidip, bakým sigortasý, kaza
sigortasý ve emeklilik sandýðýnýzýn çocuðunuz ve bakýcý kiþiler için ne
türlü ve ne kadar ödenek ve yardým verecekleri konusunda bilgi
almalýsýnýz.
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Çocuðunuz saðlýklý büyüsün

4.1 Erken taný muayeneleri: “Ich geh zur U —und Du?”

Sorumluluk duyan anne ve babalar, adý “U” diye kýsaltýlan erken taný muayenelerinden (“Vorsorgeuntersuchung”) hiç birini kaçýrmaz. Bu
muayenelerde doktor, çocuðunuzun saðlýklý geliþip geliþmediðini saptayabiliyor. Sadece bu muayeneler yoluyla kendini henüz göstermeyen
hastalýklar erken belli olup tedavi edilebilecek. Ayrýca önleyici muayeneler sýrasýnda en önemli aþýlar yapýlýr.

Yasal hastalýk sigortalarý, çocuðunuza en iyi önleyici týbbi tedbirleri saðlamak için dokuz tane bedava yapýlan erken taný muayenesi teklif etmektedirler. Çocuðunuza yaþamýnýn ilk adýmlarýnda en iyi koþullarý saðlamak
için o muayenelere kesinkes katýlmalýsýnýz:
Ýlk yaþam haftalarý
Ýlk yaþam aylarý
Ýlk yaþam yýllarý

U1
U2
U3

doðumdan hemen sonra
3. ile 10. günler arasý
4. ile 6. haftalar arasý

U7
U8
U9

1 yaþ: 21. ile 24. aylar arasý
3 yaþ: 43. ile 48. aylar arasý
5 yaþ: 65. ile 72. aylar arasý

U4
U5
U6

3. ile 4. aylar arasý
6. ile 7. aylar arasý
10. ile 12. aylar arasýnda

U 9 muayenesi en önemli
muayenedir. Bu muayene
yardýmýyla, çocuðunuzun
saðlýk sorunlarý varsa okula
baþlamasýndan önce teþhis
ve tedavi olabilecek. Ýþte
böylece hem çocuðunuz
hem bizzat kendiniz için
okul çaðý baþladýktan sonra
hiç bir sorun çýkmayacak!

www.ich-geh-zur-u.de/
infos_eltern/material
bestellung_eltern.php
Ýnternet adresinden Türkçe
bildiri indirebilirsiniz.

Unutmayýn ki:
• Gözleri iyi görmeyen çocuðun belki de gözlüðe ihtiyacý olabilir!
• Kulaklarý iyi duymayan çocuk iyi konuþamaz!
• Konuþmada zorluk çeken çocuk, okumada da zorluk çekebilir!
• Konsantre olamayan çocuk, okulda da dikkatini toplayamaz!
• Bazý þeyleri yapamayý henüz beceremeyen çocuk, sýk sýk okulda sýnýf
arkadaþarý tarafýndan kýzdýrýlýr!
• Yeterli aþýlarý olmayan çocuk, sürekli ciddi hastalýklara yakalanabilir!

Erken taný muayeneleri için ödediðiniz harçlar hastalýk sigortanýz
tarafýndan karþýlanýr.

Çocuðunuz anaokuluna gidiyorsa orada herhalde okula baþlamasýna
yaklaþýk iki yýl kala Märkischer Kreis Ýlçesi Saðlýk Dairesi Çocuk ve
Gençlik Týp Servisi bir muayene düzenleyecek. Tabii ki size muayene
sonuçlarý ve gereken destekleyici önlemler hakkýnda bilgi verilip sizinle
görüþülecek.
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4.2 Aþý çocuðunuzu korur!

Çocuðunuzu aðýr bulaþýcý hastalýklardan korumak için “Ständige Impfkommission”un (STIKO – “Daimi Aþýlama Komisyonu”) tavsiye ettiði bir aþý
takvimi çýkarýlmýþtýr. Çocuk hastalýklarý, tehlikeliliði en çok küçümsen en
hastalýklardýr. Kýzamýk, kabakulak, boðmaca ve bir dizi diðer “çocuk hastalýklarý”nýn ciddi komplikasyonlara yol açmasý az rastlanan bir þey deðil;
bu hastalýklar bazý çocuklara ömrü boyunca süregelen nahoþ zarar býrakabilir. Aþý takvimi, hangi hastalýklara karþý aþýlanmak ne zaman anlamlý
olduðunu gösteriyor.
U4 muayenesinde (ya da 3. ile 4. ay arasýnda)
Difteri, tetanos, çocuk felci, boðmaca (“Keuchhusten”), hepatit b, menenjit, larenjit, 1. pnömokok dozu
3. aydan sonra
Difteri, tetanos, çocuk felci, boðmaca, hepatit b, menenjit, larenjit,
2. pnömokok dozu

U5 muayenesinde (ya da 6. ile 7. ay arasýnda)
Difteri, tetanos, çocuk felci, boðmaca, hepatit b, menenjit, larenjit,
3. pnömokok dozu

U6 muayenesinde (ya da 10. ile 12. ay arasýnda)
Difteri, tetanos, çocuk felci, boðmaca, hepatit b, menenjit, larenjit,
4. pnömokok dozu.
Ayrýca kýzamýk (“Masern”), kabakulak (“Mumps”), kýzamýkçýk
(“Röteln”) ve suçiceði (“Windpocken”)

12. aydan sonra
Meningokok (tek dozlu)
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U7 muayenesinde (ya da 21. ile 24. ay arasýnda)
Kýzamýk, kabakulak, kýzamýkçýk

U9 muayenesinde (ya da 60. ile 65. ay arasýnda)
Difteri, tetanos, boðmaca – 2. uygulama

Çocuðunuzun zarar görmemesi için her þey doðru yapýp yapmadýðýnýzdan
emin olabilmek için Märkischer Kreis ilçesi Kinder- und Jugendärztlicher
Dienst bölümünden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

4
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4.3 Besleme

Çocuk ve gençlik çaðlarýnda beslemenin en önemli amaçlarý, büyüme ve
geliþmeyi saðlamak ve herhangi eksiklik durumunu yaþatmamaktýr. Fakat
saðlýklý beslemenin bir amacý da metabolik hastalýklarý, yüksek tansiyon,
kalp-damar hastalýklarý gibi beslenmeye baðlý hastalýklarý önlemek de olmalý; yani daha yeni doðan bebeði hemen saðlýklý beslemek gerekir. Bebek, çocuk ve gençlerin beslenmesiyle ilgili güncel tavsiyeler bilimsel
araþtýrmalara dayanmakta; tavsiyeleri günlük hayatýnýzda uygulamak da
kolay. Aþaðýdaki tavsiyeler, Dortmund‘ taki “Forschungsinstitut für Kinderernährung”un (“Çocuk Besleme Araþtýrma Enstitüsü”) araþtýrmalarýna
dayanmaktadýr.

 Ýlk 12 aylýk besleme
programý

Ýlk altý ayda
bebeðin yalnýzca sütle (anne sütü yoksa hazýr mama tozu) beslenmesi tavsiye edilir. 5. aydan önce ek gýda ve fazla çeþitli ek gýda vermek, alerji riskini artýrmak anlamýna gelir.

En erken 5., en geç 7. ayda
bebeðinizin enerji ve besin madde ihtiyacý artýk o kadar artmýþ durumdadýr
ki sadece sütle karþýlanamaz. Bu dönemde bebeðin emme ve yutma refleksleri ortadan kalkar. Bebeðe, artýk desteðinizle dik oturup baþýný tutabildiði için kaþýkla yedirebilirsiniz.

5. ile 7. aydan itibaren
ek gýda vermeniz gerekir. Aydan aya birer süt öðünün yerine birer mama
öðünü geçirirsiniz. Art arda þu öðünlere baþlamalýsýnýz: sýrasýyla önce sebze-patates-et karýþýmlý mama, sonra süt-tahýl karýþýmlý mama, en son tahýlmeyve karýþýmlý mama vermek gerekir. Her ne zaman ek gýda vermeye
baþlarsanýz baþlayýn, o öðün programýna deðiþiklik getirmeyin.

6. ile 8. ay arasýnda
bebeðiniz çiðnemeye baþlar. Artýk mama gýdalarýný tamamen ezmek
gerekmez. Bebek bir yaþýný dolduruncaya kadar besini aðzýna kendi kendine götürebilir, bardaðýný da tutabilir.

10. ile 12. ay arasýnda
bebeðinizi yavaþ yavaþ çiðnenmesi kolay normal gýdalara alýþtýrmalýsýnýz.
Bir yaþýndan sonra özel bebek veya çocuk gýda ürünleri artýk çocuðunuza
hiç bir yarar getiremez.

Çocuðunuzun beslenmesi konusunda emin olabilmek için Märkischer
Kreis ilçesi Kinder- und Jugendärztlicher Dienst bölümünden destek ve
uzmanca bilgi alabilirsiniz.
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Vücut, zihin, ruh:
Ne gibi yardým istiyorsanýz, nasýl bir riskin önünü almak istiyorsanýz isteyin; Altena‘ da, vücut, zihin ve ruh sorunlarýnda sizi desteklemeye hazýr
olup, gelmenizden sevinç duyacak birçok yardýmcý, muayenehane ve
kuruluþlar var.

5.1 Doðum yardýmý / Kad ýn doktoru



Ekte:
Altena‘ daki jinekoloji ve
doðum yardým uzmanlarýnýn baþvuru adresleri

Hamilelik ve doðum, ilk bebeðini bekleyen anne baba için heyecanlý dönemlerdir. Yeni anne babalar kendi vücut ve ruhlarýnýn çok deðiþtiðini görüyor, hayatlarýnýn amaçlarý ya gerçekleþecek ya deðiþtirilecek. Kýsacasý,
hiçbir þey eskisi gibi kalmayacak!
Ýlk bebeðinizi bekleyen anne baba
olarak, hoþ ve nahoþ duygular arasýnda gidip geliyorsunuz: bir an çýkýveren coþkulu sevinç ve iyimserlik, bir an da sizi endiþeye düþürüveren ‘ Bizi neler bekliyor’ yolundaki kuþku arasýndaki gerinliðe
düþtüðünüzde aklýnýza birçok soru
gelir. Karþý karþýya bulunacaðýnýz
deðiþikliklere sýcak baktýrmak isteyen kadýn doktorlarý, bu konuyu
ele alan çeþit çeþit bilgi toplamýþtýr. Doktorlar bu yoldan, birçok acil sorulara cevap vermek, korkunuzu ortadan kaldýrmak, yine de sizi neyin beklediðine dair gerçekçi fikir
vermek ister. Topladýklarý bu bilgiyle güzel hamilelik ve cici bebek sahipliði dönemini sevinçle beklemenizi saðlamaya çabalarlar.
Yani sorunlarýnýz varsa, hamileliðiniz sýrasýnda veya doðum yaptýktan
sonra sizi þaþýran bir olay yaþýyorsanýz kadýn doktorunuza baþvurun. O,
danýþman ve kýlavuzunuz olarak hamilelik ve doðumun þikayetsiz geçmesi için elden geleni yapacak. Herhangi bir sorun veya komplikasyon çýkarsa size yardýmcý olup, sizinle birlikte sizin ve çocuðunuz için en iyi olan
çözüm yolunu bulacak.
Doðumdan sonra da birçok soru ortaya çýkar. Bu nedenle, yine size
refakatçilik ve destek vermek amacýyla bebeðiniz için doðum sonrasý
erken taný muayenesi, sizin için ise hamilelik sonrasý kontrol muayenesi
(“Nachsorge”) öngörülüyor (bkz. bölüm 4).

5.2 Ebe (“Hebamme”)
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Hamileliðiniz baþladýðýnda ebe çaðýrmadýysanýz bunu artýk doðumdan önceki son haftalar sýrasýnda, hiç deðilse hastaneden taburcu olmadan önce
yapmalýsýnýz. Çünkü siz bebek bakýmýnda ne yapacaðýnýzý þaþýrsanýz yeni
anne ve bebeðe evde de bakan ebe, önemli yardým yapacak. Fakat ebeler,
aralarýnda erken taný muayenesi ve hamilelik danýþmanlýðý, riskli hamilelik bakýmý, doðum yardýmý, lohusalýk bakýmý, emzirme danýþmanlýðý ve
doðum sonrasý jimnastik olmak üzere bütün klasik hizmetleri sunmaktadýr.
Esas olarak her annenin, hamilelik, doðum ve lohusalýk dönemlerinde toplam sekiz haftaya kadar kendi seçeceði bir ebenin bakýmýný talep etme
hakký vardýr. Emzirme danýþmanlýðýný ise emzirmeyi býrakýncaya deðin
isteyebilirsiniz. Bu hizmetin masraflarýný annenin baðlý bulunduðu hastalýk
sigortasý tarafýndan karþýlanýr. Þu anda sizden harç alýnmýyor.

yardým ve destek alma olanaklarý
5.3 Çocuk doktorlarý

Çocuðunuzun normal geliþip geliþmediðini saptayabilen uzman, deneyimli çocuk ve gençlik doktorudur. Bu nedenle de çocuklarýn, 5 yaþýný doldurduktan sonraki aylara kadar normal bedensel ve zihinsel geliþimi tehlikeye
atabilecek hastalýklarýn erken tanýsý için sözü geçen dokuz erken taný muayenesi yapma hakký vardýr.
Yeni doðan bebek hastaneden taburcu olduðunda annesine sarý Çocuk Muayene Defteri (“Kinder-Untersuchungsheft”) verilecek. Deftere her muayenenin sonuçlarý kaydedilecek. Muayene defterini evde saklayýp, her erken taný muayenesinde çocuk doktoruna göstereceksiniz.
Bu önleyici muayeneler arasýndaki dönemlerde çocuðunuzda sizi tedirgin
eden bir þey fark ediyorsanýz tabii ki derhal çocuk doktoruna baþvurmalýsýnýz.

5.4 Bethanien Hastanesi çocuk acil servisi

Her Pazar günü Evangelisches Krankenhaus Bethanien‘ de saat 9 - 13 ve
saat 15 - 17 arasýnda, Altena ve çevresinde kendi muayenehanesi olan çocuk doktorlarýndan biri, çocuk polikliniði acil nöbeti yapýyor.



Ekte:
Çocuk ve gençlik doktorlarýnýn baþvuru adresleri
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Vücut, zihin, ruh:
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5.5 Klinik ve Hastaneler

Altena ve komþu þehirlerinde birçok hastane var:

 Altena Sankt Vincenz Hastanesi
Evinizde bir kaza meydana geldiðinde St.-Vincenz-Krankenhaus Altena‘ da hemen tedavi göreceksiniz. Modern donanýmý olan ve esas týbbi hizmetleri sunan hastanenin cerrahi, iç hastalýklarý ve anestezi uzmanlýk bölümleri var. Jinekoloji ve kulak-burun-boðaz hastalýklarý bölümleri, hastane
kadrosuna dahil olmayan hekimler tarafýndan görülüyor. St.-VincenzKrankenhaus, Altena Katolik kilisesi Sankt Matthäus cemaati tarafýndan
yürütülmektedir.

 Lüdenscheid Çocuk Kliniði
Lüdenscheid‘ daki Klinik für Kinder- und Jugendmedizin‘ de çalýþan doktorlar, çocuðunuzun doðumundan eriþkinlik çaðýna kadar çýkabilecek tüm
týbbi sorunlarda danýþmanýnýzdýr. Bir çocuðun “küçük eriþkin” olmadýðý,
her yaþýna özgü ihtiyaçlarýnýn ve olanaklarýnýn var olduðundan emindirler.
Hastanenin uzmanlýðý sadece kadronun çalýþmalarýndan deðil, þu özel hizmetleri sunmasýndan belli:
• hastaneye yatýrýlan bir çocuðun annesi veya babasýnýn ayný odada
kalma imkaný (rooming-in),
• çocuklara uygun bir ortam,
• her yaþa uygun oynama olanaklarý ve
• hasta çocuk konusunda uzmanlaþmýþ bakým.
Çocuk kliniði, Klinikum Lüdenscheid‘ ýn bir bölümü olarak en kapsamlý
týbbi bakým gerçekleþtiren bir hastanenin sunduðu tüm teþhis ve tedavi olanaklarýna el atabilir. Bonn Üniversitesine baðlý eðitim ve araþtýrma hastanesi sýfatýyla bilimsel araþtýrmalarýn yeni sonuçlarýný vakit kaybetmeden
hasta çocuklarýn yararýna tedavide kullanabilir.
Hastanenin acil polikliniðinde (“Notfallambulanz”) çocuðunuz gece gündüz tedavi görebilir; ciddi ya da teþhisi belirsiz hastalýk durumunda hemen
hastaneye yatýrýlabilir.
Paulmannshöher Straße‘ de bulunan Klinikum Lüdenscheid‘ a toplam üç
bakým ve tedavi bölümü baðlýdýr; orada doðum odasýna bitiþik bulunan bir
yeni doðan yoðun bakým ünitesi (“Neonatologische Intensivstation”) var.
Bu ünitede, kadýn kliniðinde prematüre ve yeni doðan bebekler, gerektiðinde vakit kaybetmeksizin en iyi tedavi ve bakým görebilir. Hastane, çevredeki diðer doðum kadýn klinikleri için “bebek acil servis ambulansý”yla
(“Babynotarztwagen”) acil tedavi ve bakýma muhtaç bebekleri getirip götürme hizmetini sunmaktadýr.

birçok yardým ve destek alma olanaklarý
 Protestan kilisesine baðlý Iserlohn Bethanien Hastanesi
Evangelisches Krankenhaus Bethanien hastanesine baðlý çocuk ve gençlik
kliniðinde – kötü huylu hastalýklar hariç – çocuk ve gençlik çaðýnda
görülebilen tüm hastalýklar teþhis edilip tedavi görmektedir. Klinik ekibi
özellikle çocuk nörolojisi (çocuk sinir hastalýðý hekimliði), epileptoloji
(sara hastalýðý hekimliði) ve sosyal pediatri alanlarýnda uzmanlaþmýþ
durumda. Anne babalar için çocuk ve gençlerde astým, çocuklarda nörodermit, “beþik ölümü” gibi konulara iliþkin özel hastalýk kurslarý sunulmaktadýr. Ayrýca ilgi duyan herkesi, “Candy Kiddies” (“Þeker Minikleri”)
toplantýlarýna davet ediyoruz. “Candy Kiddies”, þeker hastasý çocuk ve
gençler yardýmlaþma grubudur.
 IsPa – Iserlohner Paten (“Iserlohn‘ lü Destekçi Kadýnlar”)
IsPa, yeni anne babalara yardýmcý ve destekçi kadýn gönderebilen gönüllü
hizmet kuruluþudur. Anne babalarýn evine gelip çocuklarýnýn bakýmýnda
destek verebilirler. Destekçi kadýnýn refakatçilik bedavadýr. Destekçi kadýnlar hayat tecrübesine sahip olup, genç ailelerle iliþki kurmaktan sevinç
duyduklarý için size iyi refakatçilik edebilirler. Ayrýca onlar, Iserlohn‘ deki
Katolik kilisesine baðlý hayýr kuruluþu Caritasverband‘ ýn çocuk yetiþtirme ve aile danýþmanlýðý görevlilerinden özel eðitim görmüþ durumdalar.

 Lüdenscheid Çocuk ve Gençlik Psikiyatri Hastanesi
Lüdenscheid‘ daki Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie‘ nin, ikisi çocuk ve gençler psikiyatrisi bölümleri, biri psikosomatik hastalýklar bölümü, biri bir gündüz bakým ve tedavi
bölümü (“Tagesklinik”) olmak üzere dört bölümü var. Hastaneye, 0 ile 18
yaþ arasý çocuk ve gençler yatýrýlýr; bebeklerin ve küçük çocuklarýn annesi veya babasý çocuðunun yanýnda kalabilir. Hastanenin büyük polikliniði
çerçevesinde ayakta teþhis ve tedavi de yapýlabilir.
Hasta çocuðu olan aileler önce polikliniðe (“Institutsambulanz”) baþvuracaklar. Oradaki muayeneden sonra ayakta teþhis ve tedavi sunulur yoksa çocuðun hastaneye yatýrýlmasý tavsiye edilir. Hasta çocuklar, hastaneye normal
olarak kendi muayenehanesi olan doktorlar tarafýndan gönderilir. Bir çocuk
hastaneye yatýrýlmadan önce genelde poliklinikte bir hazýrlýk randevusu
yapýlýr; acil durumlarda ise çocuðun hemen yatýrýlmasý da mümkündür.
Hastaneye yatýrýlan çocuklara birçok alanlarda uzmanlaþmýþ olan bir eleman
ekibi bakýyor. Çocuklar hastanede kalýrken hastane arazisinde yerleþik
Michael-Ende-Schule adlý hasta çocuk okuluna devam edecekler.
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Türkçe Ýnternet sayfasý:
www.bethanien-iserlohn.de/
Seiten/geburt_tr.html
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Vücut, zihin, ruh:
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5.6 Märkischer Kreis Ýlçesi Saðlýk Dairesi
Çocuk ve Gençlik Týp Servisi

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst des Märkischen Kreises, Märkischer
Kreis Ýlçe Müdürlüðü Gesundheitsdienste und Verbraucherschutz (Saðlýk
Hizmetleri ve Tüketici Koruma Ýþleri) bölümünün bir alt kuruluþudur. Kuruluþ elemanlarýnýn görevi, çocuk ve gençleri saðlýklarýna zararlý etkenlerden koruyup, saðlýklý kalmalarýna destek vermektir. Söz konusu kuruluþ bu
amaç için baþka makam, kuruluþ ve ilgili kiþilerle iþbirliði yapmaktadýr.
Kuruluþun en önemli görevleri ve çalýþma alanlarý þunlardýr:
• Anaokullarýnda ve okullarda risk önleme projeleri düzenlemek
• Erken eðitim kuruluþlarýyla sýký iþbirliðinde bulunarak geliþim bozukluðu olan çocuklara destek vermek
• Okula yeni baþlayanlar muayenesini yürütmek
• Okul hekimliði konularý ele almak
• Çocuk ve Gençlik Yardýmý Yasasý hükümlerine göre gençlik daireleri,
çocuk yetiþtirme danýþmanlýklarý, Wirtschaftliche Jugendhilfe (gençlerle ilgili ekonomik yardým kuruluþu) ve gençlere yardým saðlayan baþka
kuruluþlarla aðlaþmak
• Çocuk ve gençlik hekimliðiyle ilgili tüm sorunlarda danýþmanlýk yapmak
Çocuk ve gençlik týp servisinin hizmetleri parasýz sunuluyor. Tüm muayene sonuçlarý ve randevu görüþmeleri gizli tutulur.

5.7 Lebenshilfe Lüdenscheid kuruluþuna baðlý
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Erken Teþvik Bürosu

Frühförderung der Lebenshilfe Lüdenscheid adlý kuruluþun amacý, ilgili
anne babalar ve uzmanlarla iþbirliði yaparak, engeli veya özürü olan çocuklarýn geliþimine teþvik edip onu desteklemektir. Esas hedefi, özürlü
olabilecek çocuklarýn geliþmesini saðlamak ve ona teþvik etmektir.
Erken Teþvik Bürosu doðumdan okul çaðýna kadar çocuklar ve anne babalarý için kiþisel yardým yapar.
Yasaya göre özürü olan ve özürlü olabilecek çocuklarýn, saðaltýcý eðitim
tedbirleri (“heilpädagogische Maßnahmen”) görme hakký vardýr. Bu tedbirleri, Frühförderstelle der Lebenshilfe Lüdenscheid‘ dan talep edebilirsiniz. Märkischer Kreis Ýlçe Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Bölümü, çocuðunuzun
týbbi açýdan bu tedbirlere gereksiniminin olduðunu kabul ettiði zaman ilçe
müdürlüðü genellikle onay verir.

birçok yardým ve destek alma olanaklarý

5.8 Ergo-terapi uzmanlarý

Çocuk hekimliðindeki ergo-terapi, bebek, çocuk ve gençlere yöneliktir.
Ergo-terapi, bir çocuk geliþiminde geri kaldýðý, baðýmsýz hareket olanaklarý kýsýtlý olduðu, çocuðun özürlü olma riski ya da özürü olduðu zaman
gerekli olacak.
Böylesi bozukluklara, herhangi bir beyin harabiyetinden veya geliþim bozukluðundan dolayý ya doðuþtan getirilen ya erken edinilen hareketlilik
bozukluðu, duyu özürü, algýlamada iþlev bozukluðu, sosyal geliþme veya
etkileþim bozukluðu, ruhsal hastalýk ve zekâ özürü neden olabilir. Tüm
faaliyetlerin en önde gelen hedefi hep, çocuða tam hareket ve davranýþ
becerisi ve baðýmsýzlýk kazandýrmak için elden geleni yapmaktýr.
Ýhtiyaç duyduðunuz ergo-terapi hizmetlerini ya bir doktordan havale
(“Verordnung”) alarak ya da kendi cebinizden ödeyerek kullanabilirsiniz.
Gerekli bilgi, Altena ve çevresindeki ergo-terapi uzmanlarýndan alabilirsiniz.
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5.9 Dil ve konuþma terapistleri (“Logopäden”)

Dil ve konuþma terapistleri, herhangi dil, konuþma, ses, yutma veya iþitme
bozukluðu olan her yaþ kiþiyi muayene ve tedavi eder.
Küçük çocuðun konuþma geliþiminde, özellikle boðumlama, dili anlamlý
kullanma, söz daðarcýðý ve gramer alanlarýnda gecikme veya bozukluklar
görülebilir. Dil ve konuþma geliþimindeki bozukluklarýn erken tedavi edilmemesi, okuma ve yazýmý öðrenme vb. becerilere olumsuz etki býrakabilir.
Yasal ve özel hastalýk sigortalarý genelde dil ve konuþma terapisi masraflarýný öderler.
Bir dil ve konuþma terapistinin hizmetlerini kullanabilmek için bir doktor
tarafýndan muayene edilip tedavi talimatý almak þarttýr.
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Erste Hilfe: Çocuðunuza ilkyardým
6.1

Vergiftungen:

Ýlaç ve Zehir Danýþma Merkezi

(‘ Alo Zehirlendim’ Hattý)
Çocuðunuzun çok tehlikeli maddelere dokunmasý ender olay deðil. Yeni
doðan bebeklerin anne babalarý böylesi durumlarda sýk sýk paniðe kapýlýr;
oysa panik yüzünden bazen öylesine yanlýþ bir tedbir alýrlar ki, çocuklarýnýn dokunduðu maddeden daha tehlikeli olabilir. Dolayýsýyla, çocuðunuzun zehirlendiðini zannettiðinizde hýzlý ve duruma uygun hareket edebilmek için aþaðýdaki acil servis telefon numarasýný arayýn:
Notrufzentrale gegen Vergiftungen am Zentrum für Kinderheilkunde
Tel. nosu. 0228 19240

(Lütfen cep telefonunuza kaydedin!)
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Merkezdeki elemanlar, telefonunuzdan olup bitenleri öðrendikten sonra
atacaðýnýz adýmlarý anlatabilecekler. Danýþmanlarýn hepsi, zehirlenmede
uzmanlaþmýþ olduklarý için olaylara uygun bilgi ve tavsiyeleri çabuk verebilir. Bilgi ve tavsiyeleri, yýllarca topladýklarý tecrübeye ve zehirlenme kazalarýnýn biriktirildiði bir bilgi bankasýna dayanmaktadýr.
Merkez, özellikle küçük çocuk sahipleri olmak üzere tüm anne babalar
için, zehirlenme olayýnda ilkyardým ve zehirlenmeye karþý önlem alma konusunu ele alan bir broþür hazýrlamýþtýr. Olasý bir zehirlenmeye daha þimdiden hazýrlanmak isteyen anne babalar bu broþürü “Informationszentrale
gegen Vergiftungen” adlý tesisten ýsmarlamalýdýr.

6.2

Bewusstlosigkeit:

6.3

Ersticken:

Çocuðunuz bilincini mi kaybetti?

Çocuðunuz ne dokunulmaya, ne hafifçe çimdiklenip sarsýlmaya karþýlýk
verdiðinde bilincini kaybetmiþ durumdadýr. O halde derhal ambulans çaðýrmalýsýnýz! Telefon numarasý þöyle: 112.
Çocuðunuzun solunumunu kontrol etmek için baþýný dikkatlice geri eðin.
Þimdi kulaðýnýzý çocuðunuzun burnu ve aðzýna getirin: Nefesinin sesini
dinliyor, cereyanýný kulaðýnýzda hissediyor musunuz? Çocuðunuzun göðsü
inip kalkýyor mu?
Nefes alýp verdiðini tespit ettiðiniz zaman çocuðunuzu yan tarafýna çevirip ona “stabile Seitenlage” ya da “koma pozisyonu” adý verilen bir pozisyon verin. Bilincini kaybetmiþ insanlarýn çýkarýp öksürme refleksi
çalýþmadýðý için sýrtüstü yatan çocuk kusmuðundan veya kendi dilinden
boðulabilir.
Herhalde çocuðunuzun aðzýnýn içini kontrol etmeli, kusmuðu çýkarmalý,
týkanýklýðý temizlemelisiniz. Çocuðunuz kustuðunda kusmuðu serbestçe
dýþarýya akabildiði için aðzý hafifçe açýk kalmalýdýr.
Çocuðunuzun bilinci ve solunumu yoksa ne yapmalý? O zaman solunum ve
kalp durmasý söz konusudur. Derhal yeniden canlandýrmaya baþlamalýsýnýz. Buna iyi hazýrlanmak için ilkyardým kursuna katýlmanýzý tavsiye ediyoruz.

Çocuðunuzun nefes borusu mu týkandý?

Özellikle ortalýktan merakla emekleyeduran bebeklerde misket, düðme,
bozuk para gibi küçük parçalarý yutma tehlikesi var. Küçük çocuklar, yer
fýstýðýndan bile boðulup ölebilir!
Nasýl yardým edebilirsiniz? Çocuðunuzun nefes borusu bir parçayla týkandýðýnda onu kolunuza veya dizinize yatýrarak baþ aþaðý tutmalý ve beþ kez
bir elinizin avuç içiyle sertçe kürek kemiklerinin arasýna vurmalýsýnýz. Vuruþlarýnýz iþe yaramadýðýnda çocuðunuzu sýrtüstü sert bir altlýða yatýrýp,
beþ kez iki parmaðýnýzla göðüs kemiðinin ortasýna basacaksýnýz. Týkanýklýk yine temizlenmediðinde acil servis doktorunu çaðýrýn; doktor ulaþana
dek suni solunum yapýn.

6
6.4

Pseudokrupp:

6.5

Elektrounfall:

Erste Hilfe: Çocuðunuza ilkyardým

Çocuðunuzda krup mu görüldü?

Gecelerin birinde hiç bir bulgudan uyarýlmadan uykudan uyanýveriyorsunuz: çocuðunuz boðuk ve çok yüksek sesle (fok gibi havlayarak) kuru
kuru öksürüp nefes alamýyor. Psödo-krup özellikle 1 ile 3 yaþ arasý çocuklarda görülür. Psödo-krup bulgularýnýn nedeni, gýrtlak ve ses tellerindeki
mukozalarýn (sümüksel zarlarýn) þiþmesidir. Solunum yollarýnýn
daralmýþlýðý solunum sýkýntýsýna yol açabilir.
Psödo-krup hastalýðý, normal nezle virüslerden çýkarýlýr.
Nasýl yardým edebilirsiniz? Çocuðunuzu sakinleþtirin! Soðuk hava alsýn diye balkona, terasa, açacaðýnýz pencereye veya buzdolabý kapýsýna götürün.
Soðuk hava, gýrtlaðýn þiþliðini biraz azaltýr. Þiþliði sýcak ve nemli hava da
azaltýr. Dolayýsýyla, çocukla banyoya gidip küvete duþ baþlýðýyla çok sýcak
su býrakýn. Týkacý takýn!
Çocuðunuzun solunumu yarým saat içinde açýk ve net þifa göstermediðinde en iyisi çocuk hastalýklarý bölümü olan bir hastaneye gelin. Çok ender
rastlanan aðýr nöbet durumunda (çocuðunuzun dudaklarýnýn morarmýþ olmasý halinde) 112 telefon numarasýyla ambulansý çaðýrýn.

Çocuðunuza elektrik mi çarptý?

Çocuðunuza elektrik çarpmasý, “Strommarken” adý verilen, elektriðin girdiði ve çýktýðý noktalarda ve iç organlarda yanýklara yol açar. Elektrik, çocuðunuzun parmaklarýnýn öylesine güçlü bir kasýlmasýna neden olur ki,
çocuðunuzun vücudu, çarpýldýðý alete yapýþmýþ gibidir. Solunumu ve kalbi
durabilir.
Nasýl yardým edebilirsiniz? Elektrik akýmýný hemen kesin ama, sakýn çocuðunuzun akýmý ileten aletle olan temasý kesilmedikçe dokunmayýnýz! Alete
de dokunmayýnýz; çünkü size de çarpabilir! Elektrik kaynaðýna gerektiði
kadar çabuk ulaþamazsanýz, çocuðunuzu, kösele, tahta veya plastik gibi
iletken olmayan bir maddeyle vurarak veya iterek elektrik kaynaðýndan
uzaklaþtýrýn. Solunumunu ve nabzýný kontrol edin. Solunumu varsa “koma
pozisyonu” verin. Çocuðunuz düzeldiðinde en iyisi hemen hastaneye gelin. Kalbi durduðunda hemen 112 telefon numarasýyla acil servis doktorunu çaðýrýn; doktor ulaþana dek suni solunum yapýn!

6.6

Ertrinken: Çocuðunuz suya mý düþtü?
Bahçedeki gölcük, su toplama fýçýsý veya oyun havuzu gibi þeyler kolay
kolay ölümcül tuzaða dönüþebilir. Küçük bir çocuk, sýð bir yaðmur
birikintisi dahi, suya yüzüstü düþtüðü zaman boðulabilir. Dolayýsýyla
çocuðunuzu küvet içinde asla yalnýz býrakmamalý, hep kaymaz paspas
kullanmalýsýnýz.
Nasýl yardým edebilirsiniz? Çocuðunuzun solunumunu kontrol edin. Solunumu yoksa, hemen suni solunum ve kalp masajýna baþlamalýsýnýz! Suyu
çocuðunuzun vücudundan çýkarmaya kalkýþmayýn. En ivedi þey, hemen
yeniden canlandýrýlmasýdýr. 112 telefon numarasýyla aradýðýnýz acil servis doktoru gelene kadar canlandýrmaya mutlaka devam ediniz! Düzelmiþ gibi görünen çocuklarý bile hastaneye götürmek gerekir; çünkü kazadan sonraki 48 saat içinde akciðer ödemi görülebilir.
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6. Erste Hilfe: Çocuðunuza ilkyardým
6.7

Kopfverletzung:

6.8

Knochenbruch:

6.9

Blutung:

Çocuðunuzun baþý bir yere çarpýldý mý?

Çocuðun bakým masasýndan veya kaydýraktan düþmesinden, spor ya da trafik kazasý geçirmesinden sýk sýk kötü bir þey çýkmaz ama, bazen aðýr kafa
yaralanmalarý da olur.
Nasýl yardým edebilirsiniz? Çocuðunuz açýk bir yara aldýðýnda, kanamayý
durdurmak için önce gazlý bez (“Wundkompresse”) koyarak baský uygulayýn. Çocuðunuzun baþka þikayeti yoksa, onu kendi arabanýzla doktora ya
da hastaneye götürebilirsiniz. Kafa yaralarýnýn çoðu dikilmesi gerekir.
Gözle görülür bir bulgu olmazsa da beyin sarsýntýsý ya da ciddi baþka bir
yaralanma bulunabilir. Çocuðunuz çok hareketsiz ve sakin, belki uykulu
bile duruyor, baþ aðrýsýndan yakýnýyor ya da kusuyorsa derhal hastaneye
gelmeniz lazým. Çocuðun kulaðý veya burnundan sulu kan geldiðinde, çocuk þaþkýn durduðu ve tabii ki bilincini kaybettiðinde acil servis doktorunu çaðýracaksýnýz. Baþý yere çarpýldýðý zaman çocuðunuzu hep sonraki 24
saat boyunca yoðun gözlem altýnda tutmalýsýnýz. Davranýþý deðiþik görünüyorsa en iyisi hemen doktora baþvurun.

Çocuðunuzun bir yeri kýrýldý mý?

Bir parmak, kol veya bacaðýn basamak þeklini almasý veya baþka türlü garip durmasý ya da (açýk kýrýkta) kemik parçalarýnýn cildin dýþýna çýkmasý,
kemik kýrýðý belirtileridir.
Nasýl yardým edebilirsiniz? Çocuðunuzu dikkatlice bir yere yatýrýn; kýrýk
parçanýn hareket etmesini önlemeye çalýþýn: Kolu kýrýldýðýnda onu üçgen
sargý bezleriyle (“Dreieckstuch”) hareketsizleþtirmelisiniz; bacaðý
kýrýldýðýnda, ambulans ulaþana kadar onu bulduðunuz pozisyonda tutup
desteklemeye çalýþýn. Kýrýk açýksa üzeri mikropsuz pansumanla
(“Verbandstuch”) örtülmelidir. Felçlilik ya da idrar veya baðýrsak boþalmasý yüzünden çocuðunuzun bel kemiðinin kýrýldýðýný zannediyorsanýz,
çocuðu kesinlikle hareket ettirmemeli, baþýný kaldýrmadan yanýndan desteklemelisiniz.
Tabii ki her anne aðýr yaralanan yavrusunu kollarýna almak ister; fakat bunu böylesi bir durumda yapsa bir felakete neden olabilir!
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Çocuðunuzda þiddetli kanama mý var?

Sýyrýklar çoðu kez ciddi olmazken, þiddetli kanayan aðýr yaralar mutlaka
derhal tedavi edilmelidir.
Nasýl yardým edebilirsiniz? Kanamayý durdurmak için yaraya birkaç dakika bir pamuk bez koyarak baský uygulayýn. Çocuðunuzu yere yatýrýn, vücudunun yaralý kýsmýný yukarý tutun ve kanama azalana kadar yaraya basmaya devam edin. Kanama azaldýðýnda basinçlý sargý (“Druckverband”)
uygulamak için kanayan yerin üzerine, bez-bandaj setinden alacaðýnýz temiz gazlý bez koyup, üzerine ayný setten bir sargý bezini (“Mullbinde”) iki
tur sararak gazlý bezi tutturmalýsýnýz. Ayný yerin üzerine, zarfýndan çýkarmayacaðýnýz ikinci bir sargý veya bez-bandaj seti tampon (“Druckpolster”)
olarak yerleþtirmeli ve ilk sargý bezinin geri kalan kýsmýný gererek ama çok
sýkýlmayarak sarmaya devam etmelisiniz. Gerekirse ambulansý da çaðýrmalýsýnýz.
Çocuðunuzun burnu kanýyorsa, onu oturtup baþýný hafifçe öne eðin. Baþýný
arkaya koymak yanlýþ, çünkü kan mideye akýp bulantýya yol açabilir. Pamuk veya kaðýt mendil de kullanmayýn. En iyisi çocuklarýnýzýn ensesine
soðuk kompres koyun. Bu tedbir sonucu, burundaki kan damarlarý büzülüyor. Kanama 20 dakika sonra durmadýysa ambulansý çaðýrýn.

6. Erste Hilfe: Çocuðunuza ilkyardým
6.10

Verbrennung:

6.11

Fieberkrampf:

Çocuðunuz bir yerini yaktý mý?

Birinci derece (yüzeysel) yanýklarda deri kýzarýk, çok sýcak ve güneþ
yanýðý gibi þiþmiþ durumda. Çocuk, yaktýðý yerde yanma ve sýzlama
hissediyor. Hem derisi kýzarýk olduðu hem büyük þiþlik, kabarcýklar ve
derinin üst tabakalarýnda hasar görüldüðü hem de çocuk büyük aðrýlardan
yakýndýðýnda ikinci derece (yarým kat) yanýk söz konusudur.
Nasýl yardým edebilirsiniz? Yanan kýsmý en az on onbeþ dakika soðutun.
Soðutma süresinin uzunluðu önemli. Çocuðunuzun karný veya göðsü yandýðýnda, hipotermi (vücut ýsýsýnýn 35 derecenin altýna düþmesi) riski
olduðu için yanýk yerini soðuttuðunuz su çok soðuk olmamalýdýr;
çocuðunuzu, vücudunu sýcak tutmak için mutlaka battaniyeye sarmalýsýnýz. Sonra yanýk bölgeye yapýþmayan giysisini çýkarýn. Yanýklarý
mikropsuz bandaj beziyle örtün. Kesinlikle açýk yaralara pudra, un veya
krem sürmeyeceksiniz! Birinci derece yaralara yanýk merhemi
(“Brandsalbe”) sürüp, sirke veya ýsýrgan otu tentürlü soðuk kompres
yapýn. Kabarcýklarý kesinkes patlatmayacaksýnýz: enfeksiyon tehlikesi var!
Çocuðunuzun vücudunun yüzde birden fazlasýný (bir elin avucu kadar)
kapsayan yanýklar hastanede tedavi edilmelidir. Açýk yaralý yanýklarda, ne
kadar küçük olurlarsa olsun, büyük enfeksiyon riski söz konusudur.

Çocuðunuz ateþli havale mi geçiriyor?

Çocuðunuz bilincini kaybeder, vücudu katýlaþýr; yoksa kol ve bacaklarý seðirir, gözleri geriye döner, dudaklarý kýsa bir süre morarýr. Size tehlikeli
görünse de, bazen ciddi bir þey deðil, birkaç dakika sonra geçmiþ olur. Havalenin nedeni, ateþin yüksekliði deðil de, ateþin hýzla artmasýdýr.
Nasýl yardým edebilirsiniz? Sakin olun! Havaleyi zaten durduramazsýnýz,
kendiliðinden biter. Herhalde ambulansý çaðýrýp çocuðunuzun vücudunun
tüm hayati fonksiyonlarýný kontrol edin. Çocuk doktorlarý, ilk defadan fazla havale geçiren çocuklarýn ateþi 39 dereceyi aþýnca parasetamollü fitil
(“Fieberzäpfchen”) uygulanmasýný tavsiye etmektedir.

6.12

Insektenstich:

6.13

Wiederbelebung:

Çocuðunuzu arý mý soktu?

Yaban arýsý sokmasýnda (“Wespenstich”) iðnesi ciltte kalmazken bal arýsý
sokmasýnda (“Bienenstich”) ise iðnesi zehir kesesiyle birlikte ciltte kalýr.
Nasýl yardým edebilirsiniz? Ýðne ciltte kaldýysa cýmbýzla çýkarýn. Sonra
sokma yerini hidrokortizonlu merhemle (“Insektenstichsalbe”) soðutun
yoksa ona kesik kuru soðan dilimleriyle ovun. Çocuðunuzun böcek sokmasýna karþý alerjisi varsa durum tehlikeli: O halde solunum sýkýntýsý ve alerjik þok görülebilir. Alerjik þok, derinin her yerinde görülen kýzarýklýklar ve
etrafý kýrmýzý, ortasý beyaz renkli kabarýk alanlardan (“Quaddeln”) belli.
Alerjik þok ya da alerjik reaksiyonun neden olduðu solunum sýkýntýsý
görüldüðünde hemen ambulans çaðýrmalýsýnýz. Çocuðunuzun böcek tarafýndan aðzýnýn içinde sokulmasý durumunda da acil servis doktorunu çaðýrmalýsýnýz. Doktor ulaþana kadar çocuðunuzun aðzýna bir buz küpü verin, boðazýný soðuk bezlerle sarýn.

Yeniden canlandýrma tedbirleri

Yeniden canlandýrma tedbirleri hiç de öyle kolay deðildir; çocuðunuz için
de riskli olabilir. Bu yüzden gereken tedbirleri doðru biçimde uygulayabilmek için, bir ilkyardým kursu görmek ve arasýra bazý tedbirleri, özellikle
suni solunum ve kalp masajý egzersizini evde tekrarlamak gerekir. Deutsches Rotes Kreuz (Kýzýl Haç) ve diðer acil yardým kurumlarý ilkyardým
kurslarý yürütmektedirler.



Ekte:
Baþvuru adresi
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7.1 Altena‘ daki “Anonyme Alkoholiker” derneði
(AA - “Adsýz Alkolikler”)

Yardýmlaþma gruplarýnýn esas çalýþma kurallarýna dayalý olan Anonyme
Alkoholiker derneðinin faaliyetleri hem alkol baðýmlýlarýna hem de
yakýnlarýna ve konuda uzmanlaþmýþ kiþilere yöneliktir. Anonyme
Alkoholiker düzenli aralýklarla deneyim ve bilgi deðiþ tokuþu için toplanýrlar. Derneðin þifa bulan arkadaþlarla olan iliþki, beraberlik ve dostluk
duygusu yardýmýyla içki dürtüsünü ortadan kaldýrmak mümkündür.
Derneðin kurallarýna uyan alkolik, “Artýk içkiyi býrakacaðým, ömrüm boyunca bir daha içmeyeceðim” demediði için aralýksýz “Yarýn sözümde durabilecek miyim, duramayacak mýyým?“ diye kaygýlanmak durumunda deðil; tüm güçlerini, “bu gün de þimdi de” hiç bir þey içmemesine
yoðunlaþtýrýr. Ýçki içmemeye baþlar baþlamaz hastalýðýný yenmede ilk
adýmý atmýþ, vücuduna da ilk dinlenme fýrsatýný vermiþ olur.
Ayýk kalmak isterse aklý da duygusal yaþamý da saðlýklý olmasý gerekir.
Anonyme Alkoholiker derneði, ortaya koyduðu “Zwölf Schritte” adlý 12
adýmlýk kurallarla baðýmlý kiþilere, memnun edici bir yaþam sürebilmesinde yardým etmek istiyor. Yeni gelenlere, diðer alkoliklerle iliþkide kalýp,
onlarýn iyileþme süreçlerinden bir þeyler öðrenebilmek için düzenli AA
derneði buluþmalarýna gelmelerini tavsiye ediyoruz.

7.2 Anonyme Drogenberatung e.V.

(drobs - “Adsýz Uyuþturucu Danýþma Derneði”)

Kýsaltmasý “drobs” olan “Anonyme Drogenberatung” derneðinin faaliyetleri, sigara, içki, hap ve benzeri uyuþturucuya baðýmlý kiþilere yöneliktir.
Dernek görevlileri baðýmlý kiþilere ve onlarýn yakýnlarýna, bir de bakýcý danýþmanýn refakatçiliðiyle yerine koyma tedavisi (“Substitutionsbehandlung”) isteyenlere danýþmanlýk yapar.
drobs‘ un sunduðu hizmetler arasýnda; ilgi duyan herkese bilgi vermek, tüketicilere danýþmanlýk, baðýmlý kiþilerin detoksifikasyon (“Entgiftung”) ve
yatýlý rehabilitasyon tedavi görmeleri için aracýlýk, hastane veya cezaevinde kalan baðýmlý kiþilere danýþmanlýk ve bakým, (arkadaþ, eþ, meslek eðitimi sorumlusu, öðretmen gibi) onlarýn yakýnlarýna danýþmanlýk, yerine getirme tedavisi için aracýlýk ve tedaviyi eþlik eden danýþmanlýk bulunmaktadýr.
Derneðin, afyonlu ilaç baðýmlýlarýna yerine koyma tedavisi sýrasýnda
bakan “Clearingstelle” adý verilen koordinasyon bürosu, kendisini saðlýk
ve uyuþturucu baðýmlýlarýna yardým sistemleri arasýndaki irtibat ve aracýlýk
noktasý sayýyor. Büro faaliyetlerinin amaçlarý, hem sunulan tüm yardým
olanaklarýný aðlaþtýrýp koordine etmek hem de uyuþturucuya baðýmlýlara
etkili bir biçimde hizmet ve bakým saðlamaktýr.
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7.3 Blaues Kreuz (“Mavi Haç”)

Protestan Kilisesine baðlý Blaues Kreuz derneði, danýþma merkezlerinde
her türlü düþkünlük veya baðýmlýlýk hastasý kiþilere ve yakýnlarýna uzmanca ve somut bir biçimde yardým eder. Baðýmlý ve yakýnlarýyla birlikte her
birinin kiþiliðine ve durumuna özgü bir çýkar yol bulunur görüþülür.
Danýþma merkezlerinin görevleri þunlardýr:
• kamu oyunu, baðýmlýlýðýn engellenmesi, baðýmlýlýk oluþturan maddelerin kötüye kullanýlmasý ve yardým olanaklarý hakkýnda bilgilendirmek,
• isteyenlerle tek tek veya grup haline konuþmak,
• yardýmlaþma gruplarý ve baðýmlýlara yardým eden diðer yerel kuruluþlarýyla iþbirliði düzenlemek,
• tedavi programlarý hazýrlamak ve
• ayakta veya yatýlý tedavi hazýrlamak ve ilgili dilekçe iþlemlerine bakmak.



Ekte:
Baþvuru adresi

7.4 Caritasverband für das Kreisdekanat AltenaLüdenscheid e.V. (Altena-Lüdenscheid Ýlçe
Dekanatlýðý Caritas Derneði)

Katolik Kilisesine baðlý Caritasverband derneði yaþamýnýzýn birçok durumlarý için danýþmanlýk ve yardým yapar. Aþaðýda, sadece anne baba ve
çocuklarla ilgili faaliyetler ve olanaklar tanýtýlýyor. Altena Caritas derneðinin bu alanda sunduðu hizmetler þunlardýr:

 Kür danýþmanlýðý
Kurberatung kadýn, erkek, çocuk ve gençler için kendi saðlýðýný güçlendirip iyileþmeleri için sunulur. Kür danýþmanlýðý bürosu, hastalýk sigortalarýyla iþbirliði yaparak her türlü dilekçe iþlemi için yardým ve danýþmanlýk
yapar. Büro, “Müttergenesungswerk” kuruluþuna baðlý anne dinlenme
yurtlarýnda sunulan hizmet ve olanaklar hakkýnda bilgi, en uygun yurdu
seçmekte yardým ve kürden sonrasý olanaklar ve hizmetler hakkýnda
danýþmanlýk yapar.



Ekte:
Baþvuru adresi
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 Hamilelik danýþmanlýðý
Hamilelik danýþmanlýðý bürosu yaptýðý danýþma ve yardýmla, hamilelikten
doðan çalkantý ve çatýþmalarý aþmaya, sýkýntýlý bir duruma çare bulmaya
ya da önüne geçmeye katkýda bulunur. Bu faaliyetler, özellikle ilk hamileliði olan kadýnlara doðumdan sonraki yaþamýnda yeni perspektif yaratmak
amacýyla (genelde çocuðu 3 yaþýný doldurana kadar) refakatçilik etmeyi da
kapsamaktadýr. Danýþma hizmetleri,
• hamile kýz ve kadýnlara, onlarýn arkadaþlarý, eþleri ve ailelerine,
• çocuðu düþen veya düþürülen kadýnlar (ve eþine),
• aile planlamasý ve cinsellik konularýnda danýþmanlýk arayan kadýn veya
çiftlere yöneliktir.
Ýþte danýþýlan konularýn daha ayrýntýlý listesi: hamileliðinden dolayý sýkýntýya düþen kadýnlar için genel danýþmanlýk (Ceza Kanununun 218. ve sonraki maddelerinin hükümlerine göre kürtaj için gereken danýþýlma belgesi
– “Beratungsnachweis” – alamazsýnýz), genel hamilelik danýþmanlýðý,
çocuk babasýnýn ayrýlmasý, çocuðu ölü doðduðu, düþtüðü veya düþürüldüðü için karýsýný terk etmesi, evlat edinme danýþmanlýðý, sosyal sorunlarla ilgili danýþmanlýk ve sosyal ödemeler vermek, bir de verilmeleri için
aracýlýk yapmak.
Bu konulardan birinde yardým isteyen, Katholische Schwangerschaftsberatungsstelle‘ ye baþvurabilir.
 Çocuklar, gençler ve anne babalar için danýþmanlýk bürosu
Bu büro, çocuk yetiþtirmede arasýra veya daima baþarýsýz ve çaresiz kalan
ebeveynlere yardým yapar. Ayrýca velileri yeterince yardým yapamayan
çocuklar ve gençlere de yardým yapar. Danýþmanlýk bürosu size,
• çocuðunuz yaþýtlarý veya eriþkinler karþýsýnda sorunlu davranýþ
gösterirse,
• çocuðunuzun geliþiminde bir sorun çýktýysa ve
• aileniz içinde bir sorun çýktýysa destek verebilir.
Büronun çabalarýnýn hedefi, desteðe ihtiyaç duyanlarýn zorluk görme ve
sorun anlama kabiliyetini geliþtirmek ve böylece çözüm arayýþlarýný kolaylaþtýrmaktýr. Bu hedef, büronun günlük çalýþmalarýnda þu faaliyetlerle gerçekleþtirmektedir:
• Yetiþtirmeye, aileye veya okula iliþkin sorunlarda danýþmanlýk,
• çocuklar, gençler, aileler, anne babalarla saðaltýcý etkinlikler,
• çocuklarla grup çalýþmasý,
• hiperaktif çocuklarla davranýþ egzersizleri,
• saldýrgan çocuklarla davranýþ egzersizleri,
• gevþeme egzersizleri,
• imla egzersizleri,
• hesap zayýflýðý (“Dyskalkulie”) olan çocuklarla egzersiz,
• Dikkat Eksikliði Sendromu (ADS) veya Dikkat Eksikliði ve Hiperaktivite Sendromu (ADHS) olan çocuklarýn anne babalarýyla egzersiz,
• “Starke Eltern, starke Kinder” baþlýklý anne baba kurslarý
• http://www.caritas-altena.de web adresi üzerinden gizli ve güvenli
edanýþmanlýk.

Büronun danýþmanlýðý, isteyen herkes için kesinlikle gizli ve bedava
yapýlýr. Bazý kurslar için düþük ücret alýnýr. Hesap ve imla egzersizleri
ücretlidir.
Büronun çalýþmalarý hakkýnda daha fazla bilgi Caritas-Beratungsstelle für
Kinder, Jugendliche und Eltern‘ den alabilirsiniz.
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 Caritas‘ ýn Evlilik, Aile ve Yaþam Danýþmanlýðý Bürosu
Çeþit çeþit sorunlarla karþý karþýya bulunan çift, anne baba ve eriþkinler bu
danýþmanlýk bürosundan, evliliði ve iliþkisini geliþtirme ve korumada ve
çatýþmalar ve bunalýmlarý aþmada refakatçilik ve yardým alabilirler. Ayrýlan veya boþanan anne ve babalar, kendi sorumluluðunu üstlenmekte destek alabilir.
Aile içi iliþkilerde bebek doðduktan sonra meydana gelen deðiþikliklerden
dolayý, anne veya baba hatta tüm aile tekrar tekrar bunalýma düþebilir. Hayatýnýzýn bu çok sýkýntýlý durumunda yalnýz kalmamanýz için Caritas‘ ýn
Evlilik, Aile ve Yaþam Danýþmanlýðý Bürosu size,
• baþaramama korkusu, yas vb. sýkýntýlý durum ve sorunlar yaþýyorsanýz,
• yalnýzlýk veya çaresizlik içindeyseniz,
• hiç kimseye anlatamadýðýnýz, yine de gönlünüzü rahatlýk vermek için
anlatmak istediðiniz sorunlar varsa,
• arkadaþlýðýnýzda, evliliðinizde veya ailenizde çatýþma veya bunalýmlar
ortaya çýktýðý zaman,
• cinsel sorunlarýnýz varsa,
• ayrýlma veya boþanma döneminin içindeyseniz,
• hayatýnýzýn anlamýndan veya inancýnýzýn doðruluðundan þüpheleniyorsanýz yardýmcý olur.
Ayrýca Katolik kilisesine baðlý evlilik, aile ve yaþam danýþmanlýðý kurumlarýnýn çalýþmalarýna iliþkin bilgilendirme toplantýlarý da düzenlenir.
Danýþmanlýk randevularý parasýz yapýlýr. Danýþmanlýk istiyorsanýz,
Katholische Ehe-, Familien- und Lebensplanung bürosuna randevu için
sorabilirsiniz.

7.5 Donum vitae



Ekte:
Baþvuru adresi

(Ýsmi Latince, Almancasý “Hayatýn armaðaný” olan) Donum vitae derneði,
bütün Almanya‘ da faaliyet gösteren bir dernektir; danýþmanlýk hizmetleriyle, hamileliðinden dolayý sýkýntýya düþen kadýnlara yardýmcý olup, çocukla yaþama yollarý gösterir. Mezhebi, dini veya vatandaþlýðý ne olursa
olsun, sýkýntýya düþen tüm hamile kadýnlar için danýþmanlýk yapýlýr.
Donum vitae derneði size,
• ilgili makamlara ve baþka kurumlara baþvurmakta,
• hukuki sorunlara çözüm veya yasal haklarýnýzý aradýðýnýzda,
• konut sorunlarýnda, iþ arayýþýnda,
• gönüllü yardýmcýlarýn refakatiyle ve
• hayýr vakýflarý ve papazlýklarla iþbirliði yapmasýyla yardýmcý olur.
Para sýkýntýnýz varsa, daha fazla destek almanýz için baðýþ eþyasý saðlayýp
bir dizi eþya ve parasal yardým
daðýtma kurumlarýyla aracýlýk
yapýlýr. Çocuðunuzu kaybettiðiniz
ya da aldýrdýðýnýz için ruhsal çalkantý içinde bulunursanýz, dernek
görevlileri size profesyonel refakatçilik ve olayýn ruhen aþýlmasýnda yardým saðlarlar.
Donum vitae‘ ye gelmeden önce
mutlaka randevu almanýz lazým.



Ekte:
Baþvuru adresi
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7.6 Frauenhaus Iserlohn (Iserlohn Sýðýnma Evi)



Ekte:
Baþvuru adresi

Frauenhaus Iserlohn, Hagen-Märkischer Kreis Arbeiterwohlfahrt örgütü
tarafýndan finanse edilmektedir. Sýðýnma evinde, bedensel, ruhsal veya
cinsel þiddet yaþayan veya þiddetle tehdit edilen kadýn ve çocuklar korunur. Sýðýnma evinde toplam sekiz kadýn ve 12 çocuk barýnabilir. Sýðýnma
arayan her kadýn, orada barýnan kadýnlarla baþýna gelenler üzerine konuþabilir. Konuþmalar aracýlýðýyla cesaretlenerek, kendi yaþamý için neler istediðini, kendisi için de neler önemli olduðunu anlayabilir ve böylece aktif
olup, ne yapaçaðýný karar verecek duruma gelebilir. Sýðýnma evi görevlileri sýðýnma arayan kadýnlara, sorunlarýný halletmekte ve tüm iþlemleri
yaptýrmakta destek verirler.
Sýðýnma için telefon eden kadýnlar gece gündüz demeden eve alýnýrlar. Ýsterlerse, telefon baþýnda profesyonel danýþmanlýk da alabilirler. Frauenhaus Iserlohn‘ den danýþma istediðiniz zaman görüþmeyi ya sýðýnma evinde ya baþka bir yerde yaptýrabilirsiniz.

7.7 Frauenschutzwohnungen Lüdenscheid



Ekte:
Baþvuru adresi
34

(Lüdenscheid Kadýn Koruma Evi)
“Frauen helfen Frauen” adlý kadýn yardýmlaþma derneði, bedensel ve/ya
ruhsal þiddetle tehdit edilen ya da þiddet gören kadýnlara ve çocuklarýna sýðýnma saðlayýp birçok yönde yardým yapar. Erkekler için Frauenschutzwohnungen Lüdenscheid sýðýnma evine girmek yasaktýr!
Þiddet kullanan eþi veya arkadaþýndan bir an önce kaçmak durumunda
olan kadýnlar, dernek görevlilerini gece gündüz, hangi saatte olursa olursun telefonla arayýp yardým isteyebilirler. Sýðýnma evinde toplam üç kadýn
çocuklarýyla birlikte birer ayrý daire içinde oturabilirler. Bir kadýn kiþisel
danýþmanlýk istediðinde ayný evde bulunan “Frauenberatungsstelle”den
(Kadýn Danýþmanlýk Bürosu) randevu alýp görevlilerle konuþabilir.
Sýðýnma evine gelmeden önce kesinlikle Frauenschutzwohnungen
Lüdenscheid derneði görevlilerini telefonla aramak gerekmektedir.
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7.8 Gesundheitstelefon MK

(Märkischer Kreis Ýlçesi Sað lýk Telefon Hattý)

Vatandaþlar ve özellikle yeni doðan bebeklerin anne babalarý, arasýra medyada aile fertlerinin saðlýðý konusu ile ilgili haberlerden endiþelenebilirler.
Endiþelerinin aþýlmasý için Märkischer Kreis Ýlçesi Saðlýk Dairesi, Gesundheitstelefon hizmetini sunmaktadýr. Bu hizmetin uzmanlarý, hijyenden, çevre kirliliði, yapý malzemelerindeki zararlý maddeler, beslenme, erken teþvik üzerinden tropikal hastalýklar veya kene ýsýrýðýna kadar her türlü
sorulara cevap verirler.

7.9 Altena Belediyesi Gençlik Dairesi

Gençlik yardýmý sistemini yürüten kamu kuruluþu olan Jugendamt der
Stadt Altena, ilgili yönetmeliklerin uygulanmasý ve (KJHG kýsaltmalý) Çocuk ve Gençlik Yardýmý Yasasýnýn öngördüðü ödenek ve hizmetlerin verilmesinden sorumludur. Gençlik yardýmý sisteminde yapýlan çalýþmalar
arasýnda þunlardýr:
• Gençlik çalýþmasýna teþvik,
• ailelerin çocuk eðitme görevine teþvik,
• çocuk gündüz bakým kurumlarýnýn ve evdeki bakýmýn desteklenmesi,
• gençlik dairesinin, velilerin isteði üzerine ve istedikleri yardýmlarýn uygun ve gerekli görülmesi þartýyla eðitme yardýmýnýn saðlanmasý.



Ekte:
Baþvuru adresi



Ekte:
Baþvuru adresi

Altena gençlik dairesinin tüm hizmetleri, yalnýzca çocuðun esenliðine yöneliktir. Dairenin verdiði yardýmlar arasýnda þunlardýr:
• çocuðun eðitiminde çýkan sorunlara iliþkin danýþmanlýk ve yardým,
• evlat edinme konusunda danýþmanlýk ve yardým,
• nafaka ile ilgili çatýþmalarda danýþmanlýk ve yardým,
• velayeti veya çocukla þahsi münasebet hakkýnýn kullanýlmasýnda çýkan
sorunlara iliþkin danýþmanlýk ve yardým ve
• vesayet, velayet ve þahsi münasebet konularýnda karar veren aile mahkemelerine destek.
Altena gençlik dairesinin en önemli görevi, önleme ve bilgilendirme tedbirleri yardýmýyla çocuðun esenliðinin zarar görmesini önlemektir. Bunun
için çocuklara, gençlere ve ailelere, karþý karþýya bulunduklarý günlük sorunlarýn halledilmesini destekleyen yardým hizmetleri sunulur. Ne var ki
kim önce gereken bilgi toplamazsa bu yardým hizmetlerini de tam gerektiði anda talep edecek durumda olmayacaktýr.
Sonraki sayfada Altena gençlik dairesinin yürüttüðü bir dizi hizmetler sergilenmektedir.
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Ekte:
Baþvuru adresi



Ekte:
Baþvuru adresi
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 Kayyýmlýk
(“Beistandschaft”)
Medeni Kanun‘ un (BGB) hükümleri uyarýnca gençlik dairesi, reþit olmayan bir çocuðun
yasal temsilcisi sýfatýyla parasal
ve diðer yasal haklarýný elde etmesi için onun vasiyeti veya bakýmýyla görevlendirilebilir. Söz
konusu hükümler yalnýzca, yaþ
küçüklüðü nedeniyle kendi adýna mahkemeye baþvuramayan
bir çocuðun yasal haklarýnýn
saðlanýp korunmasýna yöneliktir.
Gençlik dairesi kayyýmlýk görevini ancak velayete sahip anne
veya babanýn isteði üzerine üstlenir. Velayetin bir öðesi çocuðun mallarýný idare olduðu için
velayete sahip anne veya babanýn, yasa gereði çocuðunun nafaka haklarýný tespit ettirme yükümlülüðü vardýr.
Nafaka haklarý tespit, çok masraflý bir dava yoluyla yaptýrýlabilir; kayyýmlýk kurma mecburiyeti yoktur. Dilekçe üzerine kurulan
kayyýmlýk, aþaðýdaki alanlara sýnýrlýdýr:
• babalýðý tespitin desteklenmesi,
• babalýðý tanýmanýn belgelendirilmesi,
• nafaka yükümlülüðünün tespit ettirilmesi,
• nafaka yükümlülüðünün belgelendirilmesi,
• velayeti beraberce kullanma beyannamesinin
(“Sorgeerklärung”) belgelendirilmesi.
Kayyýmlýðýn hedefi, velayete sahip kiþiye velayetten kaynaklanan görevlerinin yerine getirilmesinde yardýmcý olmaktýr. Babalýðýn belgelendirilmesi
ayrýca, ilgili çocuða ileride nesebini öðrenme olanaðýný saðlar.

 Allgemeiner Sozialdienst (ASD –
Genel Sosyal Hizmetler Dairesi)
Allgemeiner Sozialdienst der Stadt Altena adlý daire, en kapsamlý sosyal
hizmet kurumudur. ASD esas olarak þehrimizde yaþayan herkesin hizmetindedir. Çalýþmalarý, yürürlükte olan sosyal kanunlara dayalýdýr.
ASD size,
• sorunlarýnýzla, form doldurma istemeksizin ilgilenmek,
• kiþisel yardým,
• hamilelik, çocuk yetiþtirme ve eðitimi, arkadaþlýk ve boþanma danýþmanlýðý,
• bunalýmlara müdahale,
• çocuk yetiþtirme ve eðitimi, saðlýk ve hastalýk için yardým.
Ayrýca ASD görevlileri sizi bir konuda uzmanlaþmýþ özel hizmetlere gönderebilirler.
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 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH –
Sosyal Eðitsel Aile Yardým Kurumu)
Altena Belediyesi Gençlik Dairesinin Sozialpädagogische Familienhilfe
kurumu, baðýmsýz hareket edebilen bir sosyal hizmet kurumudur. Sunduðu
hizmetler, çocuklara sahip olan ve gençlik dairesinden eðitsel yardým isteyen ve Altena‘ da oturan ailelere yöneliktir. Kurumun görevi, refakat
gören aileye destek verip, birlikteliðini güçlendirmektir.
Kurumun çalýþmalarý özellikle þu sorunlarla ilgilidir:
• bir çocuk veya gencin normal dýþý davranýþlar ve/ya geliþim bozukluklarý göstermesi,
• anne babalarýn çocuklarýnýn eðitiminde kararsýz ve belirsiz kalýp yetersizlik göstermesi,
• anne babalar ve çocuklarýnýn (örneðin ayrýlma veya boþanma sýrasýnda
ya da iki tek ebeveynli ailelerine birleþmesi durumunda) bunalýmlý ve
çekiþmeli bir dönem geçirmesi,
• çocuk ve gençlerin savsaklanmasýna maruz kalmasý,
• bir çocuk veya gencin ya da annenin veya babanýn, uzun bir süre uzak
kaldýktan sonra ailesiyle yeniden bütünleþmesi.
Tüm hizmetler esas olarak gönüllü istek üzerine sunulur. Yani kurum yalnýzca durumlarýnýn bilincinde ve bu durumu halletmeye azimle katkýda bulunmaya hazýr olan ailelerle çalýþýr.
Bu hizmetlere ilgi duyuyorsanýz Altena Belediyesi Gençlik Dairesinin
Sozialpädagogische Familienhilfe kurumuna baþvurun.
 Pflegekinderdienst (Bakýcý Aile Bulma Kurumu)
Bazen anne babalar, onlara çocuklarýnýn doðumundan düþen sorumluluk
ve çocuklu aile olmaktan çýkan deðiþiklikler karþýsýnda kendilerini o kadar
yetersiz duyabilirler ki aile danýþmanlýðý veya sosyal eðitsel aile yardýmý
gibi tedbirler uzun vadede çocuðun durumu için yeterli yardým olamayabilir. O zaman Altena Belediyesi Gençlik Dairesine baðlý özel hizmet olan
Bakýcý Aile Bulma Kurumu çocuðu þu anda yaþadýðý ailenin ortamýndan
çýkarýp, ona uygun alternatif ortam saðlamaya çaba gösterecek.
Kurumun görevi, þu anda yaþadýðý ailesinde uzun vadede kalamayan çocuklarý, bakýcý ailelere vermektir. Bakýcý aile arayýþýnda her zaman ilgili
çocuðun kiþiliði, gereksinimleri ve þimdiye kadarki özgeçmiþi dikkate
alýnýr. Ýlgili çocuðun veriliþinin temel koþulu, bakýcý anne babanýn, çocukla yeni ve dayanýklý annebabaçocuk iliþkisini kurmaya hazýr
olmalarýdýr. Bakýcý anne baba,
ilgili
çocuðun
kiþiliðine,
gereksinimlerine ve korkularýna
açýlmalý, onun eðitiminde
uygun bir davranýþ göstermeli
ve baþka bir aileden olmasýný
kabul etmelidirler.
Bakýcý anne baba genellikle evine aldýklarý çocuðun eski ailesini arasýra gençlik dairesinin eþliðiyle ziyaret etmesine razý olabilmelidir.
Daha ayrýntýlý bilgi gençlik dairesinin Pflegekinderdienst kurumundan alabilirsiniz.



Ekte:
Baþvuru adresi



Ekte:
Baþvuru adresi
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Ekte:
Baþvuru adresi
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 Jugendgerichtshilfe (Sanýk Gençlere Yardým Kurumu)
(JGH kýsaltmalý) Sanýk Gençlere Yardým Kurumunun çalýþmalarý (JGG kýsaltmalý) Gençlik Mahkemeleri Kanununun hükümlerine dayanmaktadýr.
Kurum görevlileri gençlik mahkemelerince yürütülen ceza davalarýnda
eðitsel, sosyal ve hayýr sorunlarýnýn da dikkate alýnmasýný saðlarlar.
Bunun için sanýðýn özgeçmiþini, geliþimini ve sosyal ortamýný araþtýrýp, bütün bu konular açýsýndan hangi tedbirlerin alýnmasý gerektiðini açýklayarak,
söz konusu dava ile ilgili tüm makamlarý desteklerler.
Yasaya göre gençlik mahkemeleri, suçu iþlediði anda 13 yaþtan büyük, 18
yaþtan küçük olduðu için genç ya da 18 ile 20 yaþ arasýnda olduðu için ergen sayýlan sanýklara karþý yürüttükleri davalarda her zaman Jugendgerichtshilfe temsilcisini dinlemelidirler.
Jugendgerichtshilfe görevlileri genç sanýklar ve onlarýn aileleri için danýþmanlýk yaparlar, duruþmalara katýlýrlar, karar hükümlerinin gerekleri düþünüldüðü zaman tavsiyelerini ileri sürerler, bir de davadan sonra suçlulara
bakarlar.
Ergen sayýlan 17 yaþtan büyük gence, aslýnda eriþkinler için geçerli olan
genel ceza hukukunun hükümleri uygulanabilir; ona, gençlere özgü bir suç
iþlediði veya geliþim durumu daha küçük gençlerinkine benzediði zaman
gençlik ceza hukukunun hükümleri de uygulanabilir. Duruþmalarda Jugendgerichtshilfe des Jugendamtes bu konuda da dinlenmelidir.

Günümüzde, “gençlik mahkemesi yardým kurumu” diye anlaþýlabilen “Jugendgerichtshilfe” sözcüðünün yerine yanlýþ anlaþýlamayan “Jugendhilfe
im Strafverfahren” adýnýn konmasýna baþlanmýþtýr. Bu yeni ad, kurumun
çalýþmalarýnýn asýl özü ve amacýný daha iyi tanýmlar. Yani Jugendgerichtshilfe kurumunun çalýþmalarý en baþta mahkeme yardýmcýsý olmaktan çok,
sanýk gençlere ve ailelerine yardým etmeye yöneliktir.
Mahkemeler, Jugendgerichtshilfe kurumuna talimat veremez. Sanýklarýn
sýk sýk istediði hukuki danýþmanlýk, avukatlara mahsus iþ olduðu için kurum çalýþanlarý tarafýndan yapýlamaz. Onlar sýrf sosyal danýþmanlýk yapabilir, yürütülen yargýlama ile ilgili hukuki sorunlarla uðraþma haklarý çok sýnýrlýdýr.
Kurumun iþleri genel olarak, baðlý olduðu gençlik dairesinin sosyal hizmet
uzmanlarý ve sosyal pedagoglarý tarafýndan görülürken kimi zaman sanýk
gençlere yardým eden baþka kuruluþlar da gençlik dairesi tarafýndan görevlendirilebilir.
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 Jugendförderung (Gençlere Teþvik Kurumu)
Kurumun sunduðu tüm olanaklar ve hizmetlerin amacý, çocuklarýn, gençlerin ve genç eriþkinlerin yaþadýðý ortamlar ve her birinin kiþisel geliþimi
üzerinde olumlu etki yapmaktýr. Kurumun hizmetleriyle çocuk ve gençlerin herhangi tehlikeye maruz kalmasý etkin bir biçimde önlenmelidir. Çocuk ve gençlerin sahip olduðu ruhsal güçlerin isabetli teþvik edilmesi yardýmýyla o kadar çok güçlendirilmelidir ki büyüme sürecinde sorun ve çatýþmalarýn çýkmasý önlenebilsin, çýktýktan sonra da aþýlabilsin.
Çocuk ve gençlerin rizikolu ve tehlikeli durumlar hakkýnda aydýnlanmasý
ve korunmasý, proje, danýþmanlýk hizmetleri ve bilgilendirme toplantýlarý
aracýlýðýyla gerçekleþtirilir.
Altena Gençlere Teþvik Kurumu esnek bir biçimde, þiddet, yasal ve yasa
dýþý uyuþturucu, baðýmlýlýk, medya tüketimi ve kötüye kullanma gibi çok
deðiþik alanlarda her zaman yeni geliþmelere karþýlýk verip harekete geçecek durumdadýr.

Gereken esneklilik ve hareket çeþitliliðinin saðlanmasý için þehrimizdeki
Jugendförderung alanýnda faaliyet gösterenler, açýk çocuk ve gençlik
çalýþmasý kuruluþlarýnda, dernek ve benzer baðýmsýz kuruluþlarda, sorunlu
gençlerle sosyal çalýþma ve gençlere yardým alanlarýnda, bir de okullarda
çalýþan kiþilerdir.
Altena‘ daki gençlik bakýmý pratikte nasýl yürütüldüðünü þehrimizin gençlik kuruluþlarýnda (Jugendeinrichtungen) görebilirsiniz. Kuruluþlarýn elemanlarý sorularýnýza cevap vermeye hazýrdýr.

7.10 Lüdenscheid‘ daki Märkisches KinderschutzZentrum (Märkischer Kreis Ýlçesi
Çocuk Esirgeme Merkezi)

Kinderschutz-Zentrum kuruluþunun sunduðu yardým hizmetleri, anne baba,
gençler ve çocuklara yöneliktir. Çocuðu hakkýnda duyduðu endiþelere artýk
dayanmayýp kendini zorlanmýþ hisseden, çare bulamayýp ümitsizlikten
dolayý çocuðunu dövmeye baþlayan, çocuðunun cinsel kötüye kullanýldýðýný
zanneden veya bilen, bebeði daima aðladýðý, az uyuduðu veya süt içtiðinden
dolayý zorlanan anne veya babaya profesyonel destek verilir. “Beni hiç
kimse anlamaz” diye düþünen, kendini artýk zorlanmýþ hisseden çocuk ve
gençler de çocuk esirgeme merkezine baþvurabilirler. Yardým aramak
demek, cesaret ve sorumluluk göstermek demektir. Baþvuranlardan her biri
için en iyi yardým aranýr. Onlarla görüþülenler tamamen gizli tutulur;
görevliler zaten sýr saklama yükümlülüðüne (“Schweigepflicht”) tabidir.
Parasýz yardým hizmetleri arasýnda danýþmanlýk, terapi, bunalýma müdahale,
bebek danýþmanlýðý ve bilgi toplantýlarý bulunmaktadýr.
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7.11 Opferschutz der Kreispolizeibehörde MK

(Märkischer Kreis Ýlçesi Emniyet Müdürlüðü
Maðdurlarý Koruma Bürosu)
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Suç, trafik kazasý ve baþka zarar verici olaylar geride maðdur kiþiler
býrakýr; bu kiþilerin ilk baþvurduklarý adres çok kez polis karakoludur. Bu
maðdur kiþiler, içinde bulunduklarý sýkýntýyla kesinlikle yalnýz býrakýlmamalýdýr; anlayýþ ve destek görme ve bilgilendirilme haklarý var.
Her ilçe emniyeti, maðdurlara kapsamlý koruma ve yardým saðlamak amacýyla birer polis memurunu maðdurlarý korumakla görevlendirmiþtir. Onlarýn görevi, devlet, eyalet, belediye ve bir dizi kamuya baðlý olmayan kuruluþlarla maðdurlar için yerel koruma ve yardým aðlarý kurmaktýr.
Bu uzmanlaþmýþ polis memurlarý, genel ve özel maðduriyet ve maðdurlara bakým ve yardým saðlanmasý konularýnda ilk baþvuru adresidir; maðdur
kiþilerin zorlayan durumu karþýsýnda daha duyarlý hareket edilmesi için
edindiði bilgiyi makamýnda çalýþanlara iletmekle görevlendirilmiþtir.
Maðdurlarý koruma görevinin özel bir noktasý, evde þiddete uðrayan kiþilerin korunmasýdýr. Onlarý daha iyi korumak isteyen Kuzey Ren-Vestfalya
eyalet hükümetinin giriþimi üzerine Polis Yasasýnda deðiþiklik yapýlmýþtýr.
Bu önlem sonucu, maðdurun korunmasý için þiddeti kullanan suçlu evini
terketmeye zorlanabilir. Yasa deðiþikliðinin ilkesi þu: suçlu evinden çýkacak, maðdur kiþi kalacak.
Siz de herhangi bir suç veya zarar verici baþka bir olaydan maðdur olduðunuzda Opferschutz der Kreispolizeibehörde MK bürosunda uzmanlaþmýþ görevlilerle konuþabilirsiniz.

7.12 Selbsthilfegruppe für psychisch und
psychosomatisch Erkrankte (Ruh Hastalarý ve
Psikosomatik Hastalar Yardýmlaþma Grubu)

Siz, eþiniz, arkadaþýnýz veya kendi çevrenizde baþka biri ruhsal hastalýðý
bulgularýný gösterirse, bir yardýmlaþma grubuna katýlarak ayný durumla
karþý karþýya olanlarla deneyim ve fikir deðiþ tokuþu yapmak yararlý olabilir.
Altena‘ daki Selbsthilfegruppe für psychisch und psychosomatisch Erkrankte kuruluþunun faaliyetleri, depresyon, korku, zorlanma, takýntý,
ayrýlýk acýsý, uykusuzluk, bunalým vb. sorunlarý olanlara ve yakýnlarýna
yöneliktir.
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7.13 Sozialpsychiatrischer Dienst des Gesundheits-

amtes MK (Märkischer Kreis Ýlçesi Saðlýk Dairesi
Sosyalpsikiyatri Hizmeti)

(SpD kýsaltmalý) sosyalpsikiyatri hizmetinin en önemli amacý, ruh hastasý
vatandaþlarýn – her birinin güçlü ve zayýf yanlarýna dikkate alýnarak –
topluluða entegre edilmesidir.
Hizmetin ekibi, sosyal hizmet uzmanlarý, sosyal pedagoglar ve doktorlardan oluþmaktadýr. Herhangi bir baðýmlýða, Alzheimer hastalýðýna, bir ruh
hastalýðý yakalanan veya bunalýma düþen her birine danýþmanlýk, bakým ve
refakatçilik sunar.
Böylesi zorluða bizzat kendisi uðrayan biri, zorluða uðrayan kiþinin bir tanýdýðý veya akrabasý, kim olursa olsun herkesin danýþmanlýk ve bakým görme hakký var.
Gerekli görünen danýþmanlýk, bir defalýk görüþmeden birkaç yýl süren sürekli refakatçiliðe kadar uzanabilir. Danýþmanýn ilk çabalarý çoðu kez, gelen kiþileri yasalara göre talep edebildiði hizmetlerden vazgeçmemeleri
için motive etmektir. Fakat danýþmanýn tavsiyesine uyup uymamanýz hakkýnda karar veren bizzat sizsiniz.
SpD kurumunun çalýþmalarý, görevlileri ve danýþanlarýn birbirine karþý güven duymalarýna baðlýdýr. Tüm görevliler, sýr saklama yükümlülüðüne
(“Schweigepflicht”) tabidirler. Danýþmadan aldýklarý bilgileri ancak sizin
açýk ve kesin izninizle baþka kiþi veya kuruma iletebilirler.
SpD bünyesinde týp veya terapi tedavisi yapýlamaz. Ne var ki danýþan ile
hizmet görevlileri arasýndaki iþbirliði yoluyla kapsamlý yardým programlarý hazýrlanabilir, bu programlardan faydalanmasý için aracýlýk yapýlabilir.
SpD kurumunun Altena için yetkili bölümünü, Lüdenscheid‘ da yerleþik
Haus des Sozialpsychiatrischen Dienstes adlý binada bulacaksýnýz. Sozialpsychiatrischer Dienst des Gesundheitsamtes MK ayrýca Altena‘ da belirli
aralarla görüþme saatleri düzenlemektedir.
SpD kurumu danýþmanlýðýný ve bakýmýný parasýz yapmaktadýr. Hastalýk sigortasý, sosyal daire vb. kuruluþlardan kurum çalýþmalarýnýn masraflarýnýn
karþýlanmasýný talep etmez.
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8.1 Familienzentrum Altena (Altena Aile Merkezi)

Altena Aile Merkezi Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti sertifikasýna sahip bir
kuruluþtur. Merkez ve gençlik dairesiyle sýký iþbirliði çerçevesinde þehrin
13 çocuk gündüz bakým kurumu tüm þehrini kapsayan bir çocuk bakým
kurumlar aðý haline bütünleþmiþlerdir. Aðlaþmaya katýlan tüm kurumlar
programlarýný birbirine uydurduklarý için bir tek kurumun sunamayacaðý
etkinlikler geliþtirecek durumdalar. Altena Aile Merkezinin bir özelliði þudur: Her bakým kurumunda birer eleman, çocuklarýn kýlavuzu (“Lotse”)
olmakla görevlendirilmiþtir. Onlar, sorusu olan tüm çocuk ve anne babalarýn ilk baþvuracaðý sorumlu kiþilerdir; onlar da, gerekirse baþka yardým
olanaklarýný kullanmalarý için aracýlýk yaparlar. Altena‘ daki çocuk bakým
kurumlarý arasýnda daha yeni gerçekleþtirilen bu baðlayýcý iþbirliði sonucu
çocuklarýn geliþimi ve teþvik edilmesi hakkýnda artýk çok daha kapsamlý
bir bilgi hazinesinden faydalanabilirler. Altena Belediyesine baðlý gençlik
yardýmý ve saðlýk kurumlarýndan birçok görevlilerin çalýþmalara katkýda
bulunmasý, gereken tüm iþlerin daha hýzlý görülmesine, anne babalarýn yetiþtirme ve eðitme yeteneklerinin güçlendirilmesine ve çocuða bir bütüncül yaklaþýmla bakýlmasýna yardýmcý olmaktadýr.
Þehrin çocuk gündüz bakým kurumlarý böylece, eskilere kýyasla daha büyük ölçüde bütün aileye eðitim ve deneyim kazanma fýrsatlarý veren bir
yer olur. Altena Aile Merkezi hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için çocuðunuzun kaldýðý bakým kurumuna sorabilirsiniz.

8.2 Tagesbetreuungsausbaugesetz

(TAG) yasasý
uyarýnca üç yaþtan küçük çocuklar için gündüz bakým
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1 Ocak 2005 tarihinde, “Gesetz zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder
unter drei Jahren” (TAG – “Üç yaþtan küçük çocuk gündüz bakým yerlerinin çoðaltýlmasý yasasý”) yürürlüðe girmiþtir. TAG yasasý, duyulan ihtiyaca göre gündüz bakým yerlerinin çoðaltýlmasýný öngörmektedir.
Yasa gereði Almanya genelinde 2010
yýlýna kadar ana okullarýnda, kreþlerde
ve evdeki bakýmda 230.000 bakým yeri
daha açýlacak. Bakým kalitesinin
artýrýlmasý sayesinde çocuklara erken
teþvik saðlanacak.
Yasanýn ilginç bir noktasý, evde bakýmdaki kalite düzeyinin önemli ölçüde artýrýlmasýdýr. TAG yasasý gereði bakýcýlara özel vasýflandýrma olanaklarý
sunulacak, çok daha kapsamlý sosyal
güvenlik saðlanacak.
Belediyeler bu hükümlerin pratiðe uygulanmasýndan sorumlu kurumlardýr.
Onlar, baðlayýcý bakým yeri çoðaltma
programlarý hazýrlayýp, gerçekleþtirilen
ilerleyiþi hakkýnda yýllýk raporlar çýkarmakla yükümlüdürler.
Evde bakýmda çalýþma veya bakýcýlarýn
vasýflandýrýlmasý konusunda bilgi istiyorsanýz Altena Gençlik Dairesinde
sorularýnýza cevap verebilen uzman
görevliler bulunmaktadýr.
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8.3 Çocuk gündüz bakým kurumlarý (TEK)

Altena Aile Merkezinin tüm 13 gündüz bakým kurumlarýnda Kuzey RenVestfalya Eðitim Anlaþmasý (“Bildungsvereinbarung NRW”) uygulanýp,
uygulanmasý tek standartla belgelenmektedir. Uygulama kapsamýna giren
faaliyet konularý; hareket, oyun ve sanat, medya, dil, doðal ve kültürel çevremizdir.
Kiliselere baðlý bakým kurumlarýnýn etkinlikleri ayrýca dini eðitim ve ahlaki
deðerlerin benimsetilmesinde yoðunlaþtýrýlmaktadýr. Kurumlardan her biri,
baðýmsýz insan olma, dil ve konuþma, müzik erken eðitim, bireysel teþvik,
sosyal davranýþ eðitimi, araþtýrma, saðlýklý beslenme ve deðiþik konularda
belirli aralarla tekrarlanan etkinliklere önem vermektedirler.
Altena Aile Merkezinin bir özelliði, çocuklarýn geliþiminin refakatçiliðini
saðlayan “Altena. Früh am Ball” baþlýklý projesidir. Bu proje çerçevesinde
her bakým kurumunda “Lotse” (“Kýlavuz”) adý verilen, anne babalarýn her
zaman baþvurabileceði birer görevli hazýr bulunmaktadýr. Kýlavuzlar, anne
ve babalara danýþmanlýk yapar, çocuk eðitiminde duyduklarý endiþeleri
aþmaya yardýmcý olur, gerekirse uzmanlara baþvurmalarý için aracýlýk yapar.
Ayrýca bütün bakým kurumlarýnda, anne babalarla sohbet ve görüþme saatleri ve deðiþik konu ve programlý toplantýlar düzenlenmektedir.
AWO-Kindertagesstätte Regenbogen
Adres:
In der Heimecke 20, 58762 Altena
Daimi hizmetler:
07:00 - 16:00 saatler arasý gündüz bakým,
07:00 - 12.30 ve 14:00 - 16:00 arasý
anaokul grubu,
iki 3 - 6 yaþ grubu
Etkinlik aðýrlýklarý:
Okul öncesi dil ve konuþma eðitimi, disleksi erken taný (“Bisc”), “Ýþitmek, dinlemek, öðrenmek” eðitim programý
DRK-Kindergarten Nettenscheid
Adres:
Blackburner Straße 6, 58762 Altena
Daimi hizmetler:
Mesai saatleri 07:00 - 14:00,
iki 3 - 6 yaþ grubu
Etkinlik aðýrlýklarý:
Gerekirse uyum saðlayýcý etkinlikler, þiddet
önleme programý“Mut tut gut”, okul öncesi dil
ve konuþma eðitimi
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Ev. Kindergarten Dahle
Adres:
Hochstraße 32, 58762 Altena
Daimi hizmetler:
Mesai saatleri 07:30 - 12.00 ve 14:00 - 16:00,
gerekirse öðle paydosunda bakým,
iki 3 - 6 yaþ grubu
Etkinlik aðýrlýklarý:
Uyum saðlayýcý etkinlikler, “Starke Eltern –
starke Kinder” anne baba kursu, entegre
çalýþma ve personel kalite kontrolü (IQUE)
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Ev. Kindergarten Evingsen
Adres:
Auf dem Kamp 2, 58762 Altena
Daimi hizmetler:
Mesai saatleri 07:00 - 14:00,
üç 3 - 6 yaþ grubu
Yaz tatilinde açýk
Sýkýntýlý çocuklar için bakým acil servisi
Etkinlik aðýrlýklarý:
Okul öncesi dil ve konuþma eðitimi, disleksi
erken taný (“Bisc”), “Ýþitmek, dinlemek, öðrenmek” eðitim programý, anne baba kafeteryasý,
uyum saðlayýcý etkinlikler, “Starke Eltern –
starke Kinder” anne baba kursu, entegre
çalýþma ve personel kalite kontrolü (IQUE)
Ev. Kindergarten Knerling
Adres:
Elsa-Brandström-Straße 9, 58762 Altena
Daimi hizmetler:
Mesai saatleri 07:00 - 14:00,
iki 3 - 6 yaþ grubu
Ýsteði üzerine üç yaþtan küçüklere de bakýlýr
Etkinlik aðýrlýklarý:
Þiddet önleme programý“Mut tut gut”, disleksi
erken taný (“Bisc”), “Ýþitmek, dinlemek, öðrenmek” eðitim programý, entegre çalýþma ve personel kalite kontrolü (IQUE), pedagojik drama,
gerekirse uyum saðlayýcý etkinlikler
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Ev. Kindergarten Rahmede
Adres:
Drescheiderstraße 4, 58762 Altena
Daimi hizmetler:
Mesai saatleri 07:00 - 14:00,
iki 3 - 6 yaþ grubu
Ýsteði üzerine üç yaþtan küçüklere de bakýlýr
Uyum saðlayýcý etkinlikler
Engelli çocuklara bakýlýr
Etkinlik aðýrlýklarý:
Uyum, þiddet önleme programý, Snoezel odasý,
“Lesepaten” (“kitap okuma teyzeleri”), anne
baba kafeteryasý, entegre çalýþma ve personel
kalite kontrolü (IQUE)
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Johanniter-Kindergarten Zwergenburg (Cüceler Kalesi”)
Adres:
Freiheitstraße 31, 58762 Altena
Daimi hizmetler:
Mesai saatleri 07:00 - 16:00,
iki 3 - 6 yaþ grubu
Üç yaþtan küçüklere de bakýlýr
Etkinlik aðýrlýklarý:
Uyum saðlayýcý etkinlikler, Juist adasýnda çocuk kampý, okul öncesi dil ve konuþma eðitimi,
disleksi erken taný (“Bisc”), “Ýþitmek, dinlemek, öðrenmek” eðitim programý, Triple-P tipi
anne baba danýþmanlýðý
Johanniter-Kindergarten Altroggenrahmede
Adres:
Am Stockey 17, 58762 Altena
Daimi hizmetler:
Mesai saatleri 07:30 - 12:30 ve 14:00 - 16:00,
dört 3 yaþtan küçükler grubu,
öðle yemeði, kreþ
Etkinlik aðýrlýklarý:
Ormanda eðitim, psikomotor beceri eðitimi, ev
ekonomisi, deney ve araþtýrma, eðitimli iþlikler,
sessizlik odasý, gezintiler, kitaplýk
Johanniter-Kindergarten Freiheit
Adres:
Freiheitstraße 22a, 58762 Altena
Daimi hizmetler:
Mesai saatleri 07:30 - 12:30 ve 14:00 - 16:00
(Cuma ikindileri hariç),
iki bakým grubu,
gerekirse öðle paydosunda ve gündüz bakým
Etkinlik aðýrlýklarý:
Üç yaþtan küçüklere bakým, disleksi erken taný
(“Bisc”), “Ýþitmek, dinlemek, öðrenmek”
eðitim programý, okul öncesi dil ve konuþma
eðitimi
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Kath. Kindertagesstätte St. Katharina
Adres:
Finkenweg 57, 58762 Altena
Daimi hizmetler:
Mesai saatleri 07:30 - 16:00,
bir 3 - 6 yaþ grubu
3 - 14 yaþ arasý çocuklar için büyük gündüz
bakým grubu
Etkinlik aðýrlýklarý:
Çocuk bakýmý, ev ödevlerine yardým
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Kath. Kindertageseinrichtung St. Matthäus
Adres:
Lindenstraße 37, 58762 Altena
Daimi hizmetler:
Mesai saatleri 07:30 - 16:00,
iki 3 - 6 yaþ grubu
Etkinlik aðýrlýklarý:
Hareket ve rahatlama, Altena Þarký Söyleme
Okuluyla iþbirliði
Kath. Kindertageseinrichtung St. Thomas Morus
Adres:
Hegenscheider Weg 94a, 58762 Altena
Daimi hizmetler:
Mesai saatleri 07:15 - 16:15,
bir 3 - 6 yaþ grubu
4 ay 6 yaþ arasý çocuklar için bir grup
Etkinlik aðýrlýklarý:
Kreþ, gerekirse uyum saðlayýcý etkinlikler;
bakýmevi, sorunlu ortamlý bir mahallede bulunmaktadýr
AWO-Sprachheilkindergarten Plapperkiste
Adres:
In der Heimecke 20, 58762 Altena
Daimi hizmetler:
Mesai saatleri 08:00 - 14:00,
dil ve konuþma geliþimi gecikmiþ çocuklar için
dört grup
4 ay 6 yaþ arasý çocuklar için bir grup
Etkinlik aðýrlýklarý:
Saðaltýcý el iþi ve resim, “Ýþitmek, dinlemek,
öðrenmek” eðitim programý
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8.4 Altena‘ nýn çevresinde uyum saðlayýcý gündüz
bakým kurumlarý

 Heilpädagogisches Zentrum der Arbeiterwohlfahrt Iserlohn
(Iserlohn Arbeiterwohlfahrt Saðaltýcý Eðitim Merkezi)
Iserlohn‘ ün bir dýþ mahallesinde yerleþik, “Gertrud-Burgard-Haus” adlý
saðaltýcý eðitim merkezinde özürlü ve özürlü olmayan çocuklara bir arada
bakýlmaktadýr. Bu özel anaokulunda bedensel özürlü, bedensel engelli ve
iþitme engelli çocuklar için 42 bakým yeri, özürlü olmayan çocuklar içinse 20 bakým yeri bulunmaktadýr.
Bu ferah bakým evinde çocuklarýn eðitsel ve saðaltýcý etkinliklerle teþvik
edilmesi için mükemmel bir ortam bulunmaktadýr. Hep ayrý bir desen ve
dekorasyonla düzenlenmiþ grup ve yan odalarýnýn yaný sýra bir dizi terapi
odalarý, jimnastik salonu, çocuk atölyesi, saðaltýcý yüzme havuzu ve Snoezel odasý da vardýr. Çocuklara evin çok geniþ bahçesinde güzel oynama
olanaklarý sunulmaktadýr.
Hem sekiz dokuz çocuðu kapsayan küçük gruplarda hem de 15-17 çocuðu
kapsayan uyum saðlayýcý gruplarda her çocuk bütüncül bir yaklaþýma dayalý bireysel teþvik ve eðitim görür.
Terapi bölümünde Bobath yaklaþýmlý fizyoterapi, ergo-terapi, dil ve konuþma terapisi uygulanabilir; iþitme engelli çocuklara Bochum ve Olpe‘ deki iþitme engelliler okullarýndan gelen öðretmenlerin yönetiminde iþitme ve konuþma eðitimi, ayrýca görme bozukluðu olan çocuklara
Dortmund ve Soest‘ teki görme engelliler okullarýndan öðretmenlerin
yönetiminde görme egzersizleri yaptýrýlabilir. Her çocuk haftada bir, kendi
grubuyla birlikte ev havuzunda yüzmeye gider.
Heilpädagogisches Zentrum‘ un ekibi, saðaltýcý eðitmenler, çocuk eðiticileri, çocuk bakýcýlarý, fizyoterapistler, ergo-terapist ve dil ve konuþma
terapistlerinden oluþmaktadýr.
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Tüm etkinlikler, üç ile altý yaþ arasý tüm çocuklara yönelik ama, eve sýrf
bedensel özürü veya engeli, geliþim engeli ve iþitme engeli olan çocuklar
kaydedilir.
Özürlü ve engelli çocuklarýn bakýmý ve teþviki masraflarý Landschaftsverband Westfalen-Lippe kurumu tarafýndan karþýlanmaktadýr.

 Integrative Kindertagesstätte der Diakonie Mark-Ruhr
(Protestan kilisesi hayýr kuruluþu Diakonie Mark-Ruhr bölümünü uyum saðlayýcý gündüz bakým evi)
“Özürü olan ve özürü olmayan çocuklar beraber oynar, beraber bir þeyler
öðrenir ve beraber yaþar. Birbirlerini olduklarý gibi kabullenmeyi, birbirlerine yardým etmeyi öðrenirler. Karþýlýklý hoþgörü ve saygý geliþebilir.” Bu
slogana göre çalýþan bakým evi ekibi, deneyimli saðaltýcý eðitmenler,
çocuk eðiticileri ve terapistlerden oluþmaktadýr.
Özürlü çocuklara bu bakým evinde gerektiði gibi dil ve konuþma, mototerapili ve fizyoterapili bakým saðlanmaktadýr; çocuklar ayrýca mükemmel
donatýlmýþ bu saðaltýcý bakým evindeki tüm diðer olanaklardan faydalanabilirler. Özürlü çocuklar özürlü olmayan çocuklarla normal iliþki kurmayý
öðrenir, kendileri de dýþtalanmazlar. Özürlü olmayan çocuklar bu bakým
evindeki iliþkilerden önemli þeyler öðrenir. Sorumluluk taþýmayý öðrenirler, kendi sosyal yeterliðini geliþtirirler.
Integrative Tagesstätte‘ ye gelen bütün çocuklar, Snoezelen, çamurla
oynama ve dinlenme odalarýndan, iki jimnastik salonundan, atölyeden,
grup odalarýnda ve bahçede bulunan çeþitli oynama manzaralarýndan da
faydalanýrlar.
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9.1 Biz kimiz?

“Altena. Früh am Ball” projesinin en önemli amacý, her çocukta olasý
geliþim riskleri erken tanýmaktýr. Bu proje, geliþimi özel ilgi gerektiren
çocuklarý ve ailelerini günlük aile yaþamlarýnda soruna özgü danýþmanlýk,
teþvik ve refakatçiliðe kavuþturmak amacýyla yardým hizmetlerinden
faydalanmalarý için aracýlýk yapmaktadýr. Projeye katýlan bütün kiþi ve
kurumlarýn gerçekleþtirdiði güvenilir iþbirliði, çocuklar ve aileleri için bir
kazançtýr.
Ýþbirliðine katýlanlar arasýnda aþaðýdaki kurum ve kuruluþlar bulunmaktadýr:
Frühförderstelle der Lebenshilfe Lüdenscheid e. V.; Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes Altena-Lüdenscheid e. V.; Kinderarztpraxis
Markus Bock; Logopädische Praxis Kirsten Graf; Märkisches Kinderschutzzentrum Lüdenscheid; Sozialpsychiatrischer Dienst ve Kinder- und
Jugendärztlicher Dienst im Gesundheitsamt des Märkischen Kreises; Praxis für Ergotherapie Grotensohn, Frevel, Kristen; Sozialdienst katholischer Frauen (SkF); Jugendamt der Stadt Altena; Volkshochschule (VHS)
Lennetal.

9.2 Tespit • bilgi • eylem

Aðlaþma projesi “Altena. Früh am Ball”, “tespit –
öðelerinden oluþmaktadýr.

bilgi –

eylem”

Tespit: Bütün çocuk bakým kurumlarýnda her bir çocuðun geliþme durumu,
belirli aralarla oyun sýrasýnda gözlenerek incelenir, tespiti rapor defterine
yazýlýr. Ýnceleme sonucu kazanýlan bilgi anne babasýyla görüþülür.

Bilgi: Altena‘ daki 13 çocuk bakým kurumlarýnýn hepsi, bilgi veren ve gerekli yardým hizmetleri için aracýlýk yapan birer “kýlavuz”u görevlendirmiþtir.
Kýlavuz, anne babalarýn, çocuklarýnýn geliþimi ve teþvik edilmesi ile ilgili
tüm sorularýna cevap verir, gereksinim duyulduðunda çocuðunun durumuna
en uygun olan yardým hizmetini bulmada aracýlýk yapar. Kýlavuzlarýn görevleri arasýnda, evdeki bakým için bakýcý arayýþýnda yardýmcý olma, çocuða
uygun spor etkinliklerini bulma ve anne babalarýn çocuðunu yetiþtirirken
duyduklarý endiþelere karþý danýþmanlýk yapmak bulunmaktadýr.
Not: Bakým kurumlarýnýn faaliyetleri ve etkinlikleri size teklif ediliyor. Anne baba olarak bu olanaklarýndan faydalanmak mi, çocuðunun eðitimine
kendi baþýna bakmak mý istersiniz – bu karar sizindir.

Eylem: Altena‘ da bir çocuk riskli, sorunlu veya bunalýmlý bir geliþim gösterdiðinde derhal harekete geçebilmek için, çocuk bakýmý ve eðitimi
alanýnda yararý çoktan kanýtlanmýþ
hizmet ve görevler, “Altena. Früh
am Ball” projesi çerçevesinde kurulan Altena Aile Merkezinde yeni ve
daha geniþ olanak ve hizmet yelpazesi halinde bütünleþtirilmiþler. Böylece saðlýk ve gençlik yardýmý kurumlarýndan gelen bu anlamlý yardým
olanaklarý anne babalara iyi anlaþýlýr
bir biçimde sergilenmektedir – ki
onlar bu olanaklardan zaman kaybetmeden faydalanabilirler.
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9.3 “Altena. Früh am Ball” projesi
nasýl gerçekleþtiriliyor?

Projeye dahil olan kurumlar, yalnýzca ilgili anne babalarýn izni üzerine harekete geçer. Tüm görüþme ve iþlemler, ilgili olmayan kiþilerden gizli tutulur.
Gündüz bakým kurumlarý ekiplerinin bir çocuðun geliþimini 9.2 bölümünde anlatýlan biçimde sürekli belgeleme ve rapor defterine yazmalarý için
anne babasýnýn izni kesin þarttýr. Ayrýca bütün gündüz bakým kurumlarýnda, anne babalarýn her zaman baþvurabileceði “kýlavuz” adý verilen görevliler hazýr
bulunmaktadýr. Kýlavuzlar danýþmanlýk yapar,
anne babalarýn çocuðunu yetiþtirirken duyduklarý endiþeleri gidermeye yardýmcý olur ve
gereksinim duyulduðunda Altena‘ da ya da
Märkischer Kreis ilçesinde iþ gören uzmanlara iliþki kurmalarý için aracýlýk yaparlar.
Bazý danýþmanlýk hizmetleri, çocuða bakýldýðý
bakým evinde yapýlýr. Anne babalara elde olan
çeþitli olanak ve etkinlikler ile ilgili bilgi verilir; özel sorularýna cevap bulmada yardým yapýlýr.
 “Marte Meo” – gündüz bakým kurumlarýnda çocuk geliþimini destekleme programý
“Altena. Früh am Ball” projesi çerçevesinde, gündüz bakým evindeki çocuklarýn geliþimini desteklemek ve ortaya çýkabilen sosyal sorunlarý erken
tanýmak amacýyla video destekli, “Marte Meo” adý verilen bir eðitim programý uygulanmaya baþlanmýþtýr. Gündüz bakým evlerinde çalýþan çocuk
eðiticileri, “Marte-Meo-Praktiker” (“Marte Meo Uygulayýcýsý”) olmak
için özel eðitim görmektedir.
Programýn Latince “Marte Meo” adý “Kendi gücümle” anlamýna gelmektedir. Program yönteminin esas içeriði, bir çocuðun geliþim eksiklerini tanýma ve ona uygun geliþme süreçleri aktive etme olanaklarý veren eðitsel
çalýþmanýn ölçütlerini belirtmektir.

Video filmine bakanlarýn dikkati, gösterilen çocuklarý titiz titiz gözlerken
onlarýn ne gibi geliþme desteklerine ihtiyaç duyduðu sorusunda
yoðunlaþtýrýlýr. Filmde verilen analiz þu sorularla uðraþmaktadýr:
• Çocukta hangi beceriler artýk geliþmiþ durumda?
• Çocuðun bu durumda hangi geliþim adýmlarý atmasý gerekir?
• Çocuða bu yolda ne gibi somut yardým yapýlabilir?

Geliþim teþhisi adlý iþlemden elde edilen bilgiler, ilgili çocuðun geliþtirme
gereksinimini eksiksiz olarak tanýyýp, en uygun teþviki uygulamak için
kullanýlýr. Bu yöntemle çocuklarýn
• oynama becerisine
• dil ve konuþma yeteneðine
• konsantrasyonuna
• sosyal yeterliðine ve
• okula hazýrlýðýna
isabetli teþvik saðlamak mümkündür. Bu yöntem hiperaktif, ADS‘ li veya
yalnýz çocuklarýn özel gereksinimlerini daha iyi anlamaya yardýmcýdýr.
Gündüz bakým kurumlarý, anaokulu çaðýnda çýkan davranýþ bozukluklarý
erken tanýmak ve onlarla uðraþmak için en önemli yeridir.
Bilgi ve iliþki için Altena Belediyesi Familien- und Jugendförderung
bölümüne baþvurun.
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 Aðlaþma projemizde baðlayýcý iletiþim yapýsý
Altena‘ da yaþayan her çocuða en iyi güvenlik, bakým ve geliþme þanslarý
saðlayabilmek için projeye katýlan her kurum ve kiþiyi baðlayan iletiþim
yollarý geliþtirmek lazýmdý. Bu iletiþim yapýsý sayesinde bir terapist veya
doktor, bir bakým evinin terapi veya tedavi için gönderdiði bir çocukla
ilgili bilgilerden daha ilk anda faydalanabilir. Bu uzman, anamnez ve
teþhisle çocuðun tedavisi için önemli olan zaman kaybetmeden terapi
sürecini doðrudan devam ettirebilir.
Bu iletiþim mozaiki sonucu, tedaviye gereksinim duyulduðu her çocuk
için eksiði kalmayan bir terapi zinciri saðlanabilir; öylesine eksiksiz bir
zincir ki, uzmana gönderilen bir çocuk tam gerektiði terapi görebilir.

Not: Kiþisel veri güvenliði hakkýnda olasý þikayetlere sebep vermemek
için anne babalarýn gönüllü iþbirliði temel þarttýr. Anne babanýn izni olmadan baþka birine çocukla ilgili ne bilgi ne de veri iletilir. Çocuk için en uygun yardým tedbirlerini saðlamak için anne babasýnýn giriþken bir biçimde
katkýda bulunmalarý lazým.
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Öðle paydosunda bakým hizmeti sunan ilkokullar

10.1 Mühlendorf Ýlkokulu

Altena‘ da Mühlendorf ilkokulu, çocuðunuza ders bitiþinden sonra da
bakma hizmetini sunan tek ilkokuldur. Bu olanaktan, Altena‘ nýn neresinde oturursa otursunlar tüm anne babalar faydalanabilirler. Bu bakým
hizmetinin organizasyonu ve masraflarý hakkýnda Grundschule
Mühlendorf ilkokulu sekreterliðinden bilmeniz gereken tüm bilgi alabilirsiniz.

10.2
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Betreuungsverein der Grundschule
Breitenhagen e.V.
(Breitenhagen Ýlkokulu Bakým Derneði)

Bu okulun bir dizi anne babalarýnýn giriþimi üzerine Betreuungsverein
Grundschule Breitenhagen derneði kurulmuþtur; derneðin amacý, bu
okuldaki çocuklara günün normal ders programýndan sonra devam eden
bir bakým hizmetini saðlamaktýr. Nitekim bütün ders haftalarýnda beþer
günde saat 11:30-14:00 arasýnda kapsamlý bir etkinlikler programý sunulmaktadýr. Etkinlikler arasýnda spor, mutfak, serbest oyun ve günlük ödev
yapma bakýmý.

Bu etkinlikler ücretlidir; çocuðu hem sürekli hem de arasýra göndermek
mümkün. Çocuðu sadece arasýra göndermek için beþlik ya da onluk bilet
alabilirsiniz.
Ders sonrasý etkinlikler ve masraflarý hakkýnda Grundschule Breitenhagen sekreterliðinden bilmeniz gereken tüm bilgi alabilirsiniz.

10.3 Altena‘ daki okullar:
Grundschule
Grundschule
Grundschule
Grundschule

Breitenhagen
Dahle
Evingsen
Mühlendorf
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Förderschule „Am Drescheider Berg“
Hauptschule Rahmede
Richard-Schirrmann-Realschule
Burggymnasium der Stadt Altena

Berufsbildende Schulen des Märkischen Kreises,
Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg
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Altena‘ da kimsenin canýnýn sýkýlmasýna gerek yok. Çocuk ve gençlere boþ
zamaný deðerlendirebilmeleri için çok renkli bir etkinlikler yelpazesi sunuluyor. Çocuk ve gençler destekleme programýna dahil olan dernekler ve
baðýmsýz kuruluþlar, kiliselere baðlý kuruluþlar ve belediye kurumlarý, çocuklara ve gençlere sunduklarý etkinliklerle aktif olmaya ve bir þeyler yapmaya þöyle imkan veriyorlar:
Bürgerzentrum Nettenscheid
Etkinlikler: Açýk çocuk ve gençlik çalýþmasý, Ýnternet kafe, proje çalýþmasý, gitar kursu, sanat etkinlikleri, çocuklar için tatil etkinlikleri
CVJM Dahle
Etkinlikler: Kýsa süreli toplu ibadetler, Kutsal Kitap sohbetleri, Kutsal
Kitap hikayeleri okuyup yaþamak, müzik, dans, mutfak,
sanat etkinlikleri, spor, yaya gezintileri, sosyal projeler,
grup çalýþmasý, çadýr kampý, birkaç günlük gezi
DLRG Ortsgruppe Altena
Etkinlikler: Yeni baþlayanlar için yüzme kurslarý, yüzme, cankurtaran
yüzme kursu, dalýþ
DRK Altena
Etkinlikler: DRK Ambulans ve Acil Bakým Teknikeri eðitimi, ambulans
nöbetlerine katýlma, kurtarma ekibi operasyonlarý, afet önleme tedbirleri, Rotkreuzgemeinschaft (Kýzýl Haç Topluluðu)
gezintileri
Evangelische Kirchengemeinde Altena
Etkinlikler: Çocuk ibadetleri, çocuk kilisesi, “Kirchengespenster”
(“Kilise hayaletleri”) ve “Kirchenmäuse” (“Kilise fareleri”) adlý çocuk gruplarý, “Just Girls” adlý kýz grubu, görevli
olma kursu, bölge görevliler buluþmasý, sosyal projeler, tatil
oyunlarý ve midilli binicilik tatil kampý
Evangelische Kirchengemeinde Evingsen
Etkinlikler: Üç yaþtan küçük çocuklar için oynama grubu, müzik okulu,
klasik müzik atölyesi, din dersi, kýz grubu
Evangelisch-freikirchliche Gemeinde Evingsen
Etkinlikler: Çocuk sohbet grubu, gençlik dini grubu, “Rock Solid”
(ergenlik çalýþmasý), gençlik çalýþmasý
I-B Internationaler Bund e. V.
Etkinlikler: Genç göçmenler hizmeti, ev ödevi yardýmý, yabancý ve yerli
kýzlar buluþmasý, bireysel uyum teþviki ve uyum programlarý
geliþtirme
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Jugendbegegnungsstätte Dahle
Etkinlikler: Açýk gençlik çalýþmasý, sanat etkinlikleri, spor ve boþ
zaman etkinlikleri
Jugendfeuerwehr Altena
Etkinlikler: Yangýnla mücadele ve yangýn önleme, yangýndan korumaya
iliþkin eðitim ve aydýnlatma, sivil savunma ve afet önleme,
kurtarma hizmeti, hasta taþýma ve felakette dini teselli
JuZ 29 (“Gençlik Merkezi 29”)
Etkinlikler: Açýk gençlik çalýþmasý, Ýnternet kafe, medya projeleri,
sanat etkinlikleri, Airbrush (püskürtme tabancasýyla resim),
çocuklar için etkinlikler, ev ödevi yardýmý
KJG Katholische Junge Gemeinde Altena
Etkinlikler: Çocuk grubu, açýk buluþma etkinlikleri, sosyal projeler,
çadýr kampý
MTV Altena
Etkinlikler: Minikler jimnastiði, çocuk jimnastiði, atletizm, “Junge
Talente” (Yetenekli Gençler Grubu)
Pro Jugend Rahmede
Etkinlikler: Açýk buluþma etkinlikleri, Ýnternet kafe, çocuk etkinlikleri
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Rad- und Rollsportverein „Falke“ Altena e. V.
Etkinlikler: “Radball” (“Cycle Ball”) antrenmaný
SC Gut Nass yüzme kulübü
Etkinlikler: Yüzme eðitimi ve antrenmaný
SSG Altena 08/47 e V. yüzme kulbü
Etkinlikler: Yüzme, yarýþmalý ve performanslý yüzme antrenmaný
THW Jugend

(Technisches Hilfswerk afet kurtarma kuruluþu gençlik grubu)

Etkinlikler: Gelen gençler oyun, eðlence ve spor etkinlikleri aracýlýðýyla
Technisches Hilfswerk‘ in ne için ve nasýl çalýþtýðýný öðrenirler.
TSV Altena
Etkinlikler: Anne-baba-çocuk jimnastiði, erkek çocuk jimnastiði, kýz
çocuk jimnastiði, çocuk atletizmi, ilkokul atletizmi, gençler
ve eriþkinler atletizmi
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TuS Dahle 04
Etkinlikler: Anne-baba-çocuk jimnastiði, erkek çocuk jimnastiði, kýz
çocuk jimnastiði, atletizm ve Sportabzeichen kazanma
kursu, Nordic Walking, Callanetic jimnastiði, bisikletle
egzersiz, kadýn jimnastiði
TV Städtisch Rahmede
Etkinlikler: Anne-baba-çocuk jimnastiði, sanatsal ve genel kýz jimnastiði, badminton, basit jimnastik ve hareket oyunlarý, masa
tenisi, atletizm, voleybol
Aþaðýda sýralanan ama Altena belediyenin hazýrladýðý çocuk ve gençler
destekleme programýna dahil olmayan dernekler de çocuklar için bir dizi
olanaklar sunmaktadýr:
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Altenaer Karnevalsgesellschaft „Dat sin se“
CVJM Altena e.V. • Deutsche Waldjugend
Eltern hörgeschädigter Kinder e.V. Unna
Förderverein für Tumor- und Leukämiekranke Kinder
Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft v. 1429 e.V. Altena
Herr der Ringe e.V. Altena • Jugendring Altena
Naturschutzjugend Altena (NAJU) • Ökumenische Jugend
Pro Jugend Rahmede 2000
Schützenverein Dahle 1834 e.V. • Schützenverein Evingsen
Stadtjugendring • VCP Evingsen

 Musik

Altenaer Singschule St. Matthäus
Gemischter Chor im CVJM Dahle
Kinder- und Jugendchor „Rahmeder Spatzen"
Musikschule Lennetal e.V. • Posaunenchor des CVJM Dahle
Posaunenchor des CVJM Rahmede
 Sportvereine

Altenaer Canu-Verein • Boxclub Altena 1926 e.V.
FC Altena 69 e.V. • Herr der Ringe (HdR)
Judoabteilung im Boxclub Altena
Märkischer Tanzsport Club
Motorsportclub Altena e.V. (ADAC)
Motortouring-Club Altena
MTV von 1860 e.V. Altena – Tennisabteilung Rot-Weiß
Rahmeder TV 1883 e.V. • Regionaler Billard Club
Reitverein Altena e.V. • Ski-Club Altena/Sauerland e.V.
Ski-Club Rahmede • SSV Altena-Evingsen
Stadtsportverband Altena • Tanzsportclub Lennestein
Tennisclub Hütte e.V. • TS Evingsen 1887 e.V.
TS Evingsen e.V. 1887, Abt. Tischtennis
TSV Altena e.V., Abt. Fußball • TTC Altena e.V.
TUS Mühlenrahmede 1920 e.V. • VfB Altena 1912 e.V.
VfB Altena 1912 e.V., Abt. Schach
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Çocuklar sevinç kaynaðý – bazen ise endiþe kaynaðý olabilir. Elinizdeki broþürden,
çocuðunuzun saðlýklý büyümesi için birçok önemli bilgi alabilirsiniz.
Sorularýnýz ya da yardýma ihtiyacýnýz varsa,
broþürde sergilenen yardým olanaklarýný kullanmaktan hiç çekinmeyin!

