ELTERNTALK
ebeveynleri konuşturuyor
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Sevgili ebeveynler, sizler çocuklarınızın
en önemli refakatçilerisiniz – en başından itibaren. ELTERNTALK ebeveynleri
konuşturur ve maceracı aile için güçlendirir. İleriki sayfalarda ELTERNTALK’ı daha
yakından tanıyabilirsiniz.
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… uzmanlar & ilgililer için daha fazla bilgi
ELTERNTALK ilginizi mi çekti ve bu yenilikçi projeyi daha yakından
tanımak mı istiyorsunuz? Bu broşürün arkasında ELTERNTALK’ın
konsepti yapısı ve ağı hakkında önemli bilgiler bulacaksınız.

ELTERNTALK: Konsept, yapı ve ağ
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ELTERNTALK
ebeveynleri konuşturuyor
Ebeveynler aile uzmanıdır.
Aile konusunda kimler uzmandır? Çocuğun gündelik eğitimini kim çok
iyi bilir? ELTERNTALK’da cevap çok açıktır: Ailelerin kendisi!

Çünkü siz ebeveyn olarak her gün aile yaşamının güzelliklerini ve zorluklarını yaşıyor ve çocuklarınızı en iyi şekilde tanıyorsunuz! Fazlaca
çocuk yetiştirme tecrübesi edindiniz, birçok krizi atlattınız ve bu arada
birçok bilgi birikiminiz oldu. Buna rağmen ebeveyn olmak bazen yorucudur, her zaman kolay değildir. Günlük hayatın içinde kişi çoğu zaman
diğer ebeveynlerin de benzer sorularının olduğunu ve aynı tereddütleri
yaşadığını unutur. Işte bu sebepten dolayı ELTERNTALK anneleri ve ba-

„

ELTERNTALK’ı
tavsiye ediyorum,
çünkü orada
ebeveynler birbirlerinden karşılıklı
birşeyler öğreniyorlar“

(Anne, Türk asıllı)

baları bir masanın başında „let´s talk“ (haydi konuşalım) sloganıyla bir
araya getirir.
Rahat bir ortamda diğer ebeveynler ile beraber oturup, çocuk eğitimi
ile ilgili soruları karşılıklı sorup, kendi tecrübelerini paylaşıp birbirinden
karşılıklı öğrenip kazanç sağlama!
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ELTERNTALK nedir?
Ebeveynler tarafından ebeveynler için oluşturulmuş
ebeveyn sohbet grupları
> ELTERNTALK 0-14 yaş arasında çocuğu olan bütün ebeveynlere
açık bir ebeveyn sohbet grubudur.
> ELTERNTALK’ta medya (akıllı telefon, internet, televizyon, bilgisayar oyunları), tüketim (ör. Harçlık, markalı giysiler), çocuk eğitimi
(ör. Duygularının farkına varma, sınır koyma) ve bağımlılığı önleme
(ör. Bağımsızlığı teşvik etme, sosyal becerileri geliştirme) konuları

„

Herkesin farklı fikrinin olmasını iyi
buluyorum. Bu sayede ben de birşeyler
öğrenebiliyorum.“ (Baba, Suriye asıllı)

üzerine konuşulur.
> Ebeveynlerin tecrübeleri sohbetlerin odak noktasını oluşturur. Bu
sırada çoğunlukla yeni fikirler ve günlük kullanıma uygun çözümler
ortaya çıkar.

>

ELTERNTALK: Eltern für Eltern –
gemeinsam stark für
das Abenteuer Familie!

> Bu sohbetleri gönüllü olarak görevli olan anneler veya babalar
yönetir. Sohbet yöneticileri bu görevleri için eğitilirler.
> ELTERNTALK küçük gruplar halinde yapılır. Ya bir evin mutfak
masasının etrafında ya da yakın bir yerdeki rahat bir ortamda
(ör. Aile merkezlerinde) toplanılır.
> ELTERNTALK’ın zamanlamasını anne ve babalar kendileri belirlerler.
> ELTERNTALK sohbetleri birçok dilde gerçekleşir.
> Bir sohbet yaklaşık 2 saat sürer. İlgi durumuna göre başka
sohbetler de organize edilebilir.
> Bu sohbetlere katılım ebeveynler için ücretsizdir.
> ELTERNTALK: Ebeveynler için ebeveynler – Maceracı aile için
birlikte güçlü!
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„

ELTERNTALK konuları

Medya eğitimi konusunda çok okudum,
ama ELTERNTALK’ta sorularıma cevap
buldum, hem de tam günlük yaşamımız
içinde nasıl olabileceğine uygun bir şekilde.“

Medya. Tüketim. Bağımlılığı önleme.
Çocuk eğitimi.
Cep telefonu/akıllı telefon kaç yaşından sonra uygundur? İnternette

(Ev sahibi, Alman asıllı)

çocuklara yönelik hangi tehlikeler mevcuttur ve çocuğumun internet,
tablet ve benzerlerini güvenli kullanmasını nasıl sağlayabilirim? Evi-

„

Talk (konuşma), bağımlılığı önleme
konusunda farklı düşünebilme fırsatı
yarattı.“
(Baba, Alman asıllı)

mizde televizyon ve bilgisayar oyunları sürekli tartışma konusuysa ne
yapabilirim? Ne kadar harçlık tavsiye edilir? Çocuğumun ihtiyaçlarının
nasıl farkına varabilirim? Çocuklarıma ne kadar özgürlük tanıyabilirim
ve nerede sınır koymalıyım? Çocuğumu alkol ve uyuşturucudan nasıl
korurum? Çocuklarımızı ne güçlendirir ve benim için çocuk eğitiminde
özellikle ne önemlidir?
Günlük aile yaşamında bu ve benzeri sorular ortaya çıkar ve bazen ebeveynleri oldukça zorlar. ELTERNTALK „çocuk ve gençlerin eğitsel yollarla korunması“ çerçevesindeki konuları ele alınır ve ebeveynlere medya,
tüketim, çocuk eğitimi ve bağımlılığı önleme konuları üzerinde düşünme ve her şeyden önce bu konuda konuşma (!) imkânı verir.
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Medya
Bütün ebeveynler çocuklarının iyi ve sağlıklı büyümesini isterler. Hızlı ve
artarak dijitalleşen dünyada özellikle medya konusunda hem ebeveynlerin hem de çocukların yüzleşmek zorunda kaldıkları birçok tehlike
bulunmaktadır (ör. Kişisel verilerin kullanılması, siber mobbing,
korkutucu içerikler). ELTERNTALK sohbetleri televizyon, akıllı telefon/
cep telefonu, internet, bilgisayar ve konsol oyunları konularında
çocukları doğru yönlendirebilmek için ortam bilgi kaynağı sunar. Mesela çocuk programları, uygun internet siteleri veya gençlere uygun
App’lerin paylaşımı bunlara örnek olarak verilebilir.
Tüketim
Tüketim günümüzde çocuklar ve yetişkinler için günlük hayatın bir parçasını oluşturmaktadır. Bunun içinde hayati önem taşıyan yemek ve
içmek, giyim ya da ısıtılmış ev gibi ihtiyaçlar kadar bazı ihtiyaçların
(ör. Oyuncak, markalı giysiler, tatlılar) giderilmesi de yer almaktadır.
Beraber birşeyler yapmak ile boş zaman aktiviteleri de tüketime girer
(ör. Çocuk doğum günü, kutlamalar). Çocuklar ve gençler küçüklüklerinden itibaren çok büyük bir ürün yelpazesi bulunan bir tüketim dünyasının içine girerler. Ailelerinden büyük ölçüde etkilenmekle beraber
reklamlar ve arkadaş çevresinin de üzerlerinde çok büyük etkisi olur.
Ebeveynler aynı zamanda çocuklarını nasıl güçlendirecekleri ve çocukların nasıl yaşlarına uygun tüketimde bulunabilecekleri üzerine fikir
üretirler.
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„

ELTERNTALK’ta sorularımla yalnız olmadığımı
farkediyorum. Bu sayede kendim hakkında
konuşma cesareti kazanıyorum.“
(Anne, Bosna asıllı)

Bağımlılığı önleme
Çocuklar daha erken çocukluk döneminde duygularını ifade etme,
ihtiyaçlarının farkına varma, problem çözme gibi çok yönlü beceriler
geliştirirler. Hayata dair bu beceriler çocukların kendine güven ve kendi
farkındalık duygularını geliştirirler ve onları ileride olası bağımlılık tehlikelerine karşı korurlar. Dolayısıyla bağımlılığı önleme ilk olarak ergenlik yaşında değil, doğumda başlar. ELTERNTALK’da anneler ve babalar
kendi hareketlerinin çocukları küçüklüklerinden itibaren bağımlılıklara
karşı nasıl koruyacağı konusunda tecrübe edinirler. ELTERNTALK aile
içinde sağlıklı yetişmeyi teşvik edecek değişik adımları paylaşmaya
davet eder.
Çocuk eğitimi
Ebeveynler çocuklarının ilk ve en önemli refakatçileridir: İhtiyaçlarını giderme, teselli etme, cesaretlendirme, kendi ayakları üzerinde
durma sürecine eşlik etme, kurallar koyma, koruma ve daha pek çok
şey ebeveynlerin günlük aile ve eğitim yaşamında yer tutan görevleri
arasındadır. Günlük aile yaşamı her zaman kolay değildir ve ebeveynler
sürekli yeni durumları irdelemek ve karar vermek durumunda kalırlar.
Kişinin her zaman elinde bir çözümün hazır bulunmaması normaldir.
Fakat bu durum kişide tedirginlik yaratabilir. ELTERNTALK’ta ebeveynler tecrübeleri, tereddütleri ve soruları hakkında konuşabilirler. Sadece
başından geçen olayların ve tecrübelerin paylaşılması bile ebeveynleri
güçlendirir ve günlük çocuk eğitiminde kendilerine güven kazandırır.
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„

Sohbeti yöneten kişi
hemen sıcak bir ortam
oluşmasını sağladı.
Kendisinin de üç
çocuğu olduğu için
kendi tecrübelerinden
ve kendisinin neler
yaptığından örnekler
verebildi. Bunun etkisi
daha farklı oldu.“
(Ev sahibi)

ELTERNTALK nasıl çalışır?
ELTERNTALK karşılıklı paylaşımdır.

Ayrıca çocuk yetiştirme üzerine soruların gündeme getirilmesi veya

ELTERNTALK bir konferans değildir. Ebeveynlere sorular sorma ve aktif

çocuk yetiştirmede günlük yaşanan problemlerin anlatılmasını da

olarak konuşmaya katılma imkanı tanır.

cesaretlendirir.

Anneler ve babalar ev sahibi olarak 4-6 ebeveyni evlerine davet ederler

Erziehung

ve beraberce çocuk eğitimi tecrübeleri ve çocuk eğitimiyle ilgili soruları
hakkında konuşurlar („talken“). Bunu yaparken de sohbetleri yönetme
konusunda eğitim almış ebeveynler tarafından destek görürler. Soh-

s Leben
Wenn da dert...
sich än fwachsen
Au
s
de
Gesun Familien
in

betleri gönüllü olarak yöneten bu kişiler ELTERNTALK başlamadan önce

Erziehung

ng undn
rbeugu
Suchtvodes Aufwachse
Gesun ilien
in Fam

ev sahibi ile beraber bir konu seçerler. Resim kartları konuşmaya ivme

„

En sonunda beni
ilgiyle dinleyen
birisi. Bu tür bir
paylaşım konferans
veya danışmandan
daha farklı birşey.“
(Kazakistan’dan bir anne)

kazandırır. Ebeveynler ilgi olması halinde daha sonra okunmak üzere
konuyla ilgili el ilanları ve bilgilendirici broşürler getirebilirler.
Misafirperverliği koruma

Smartphone
Handy

Sohbet yöneticileri kendi çevrelerinden ebeveynler ile görüşüp evlerinde ELTERNTALK sohbetleri yapmaya istekli olan anne ve babalar ararlar. Ev sahipliği yapan ebeveynler kendi arkadaş ve tanıdık
çevresinden ilgi duyan anne ve babaları sohbete davet ederler. Mi-

Fern

n
sehe

–

Internet

Konsum
Computer- &
Konsolenspiele

safirler eğer ELTERNTALK’tan sonra yeni bir sohbet toplantısına ilgi
duyarlarsa kendileri ev sahibi olarak yeni bir ELTERNTALK organize
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edebilirler. Özel olarak „ağızdan ağıza“ yapılan kişisel davet, tecrübelerin paylaşılması için güvenli bir ortamın oluşmasını sağlar.
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Evde veya tanıdık bir yerde.
Ebeveynlerin genellikle az zamanı olur. ELTERNTALK anne ve babaların
böyle bir sohbete katılmalarını kolaylaştırır ve tabiri caizse „eve“ gelir.
ELTERNTALK’ın saatine anneler ve babalar kendileri karar verirler.
Bazen ev küçük olduğu için ebeveynlerin anneler ve babaları evlerine davet etme imkanı bulunmaz. O yüzden ELTERNTALK ebeveynlere yakın olan ve kendilerini rahat hissettikleri başka yerlerde de
yapılabilir: Aile destek noktaları, aile merkezleri, birden fazla kuşağın
yaşadığı evler, çocuk yuvaları veya ebeveyn kafeleri de çoğunlukla
ELTERNTALK ile beraber çalışırlar ve sohbetler için uygun ortam
sağlarlar.

„

Bir arkadaşım tarafından ELTERNTALK’a davet
edildim. Sohbetin sonunda herkese böyle bir
akşamın tekrarını düzenlemek isteyen olup
olmadığını sordu ve ben bunu yapmaya
hazırdım.“ (Ev sahibi)

Kısa mesafeler, tanıdık ortamlar ve küçük ve güvenilir gruplar

„

Uzun süre misafir
aramam gerekmedi.
Tanıdık çevremde
konuya ilgi duyan
pek çok anne vardı.
Onlar geldiler.“
(Ev sahibi

ELTERNTALK‘ı oluşturur.
Takdir ve saygı.
Ebeveynlerin tecrübeleri değerli bilgilerdir. ELTERNTALK’da bu bilgi
kişisel olarak aktarılır ve paylaşılır. Burada takdir ve saygı önemlidir:
Sohbetlerde bütün anneler ve babalar eşit olarak söz alırlar ve tecrübelerini aktarabilirler-doğru veya yanlış diye değerlendirmenin ötesindedir. ELTERNTALK’da ebeveynlere „ders“ verilmez, günlük yaşamda
çocuk yetiştirirken işe yarayacak yeni düşünce biçimleri ve uygulamalar
geliştirilir. Aynı seviyede gerçekleşen tecrübe paylaşımı ebeveynlerin
karşılıklı empati ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
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ELTERNTALK kimin içindir?
ELTERNTALK 14 yaşın altında çocuğu olan bütün ebeveynler içindir.
ELTERNTALK’a 0 ile 14 yaş arasında çocuğu olan ve günlük yaşamda
çocuk yetiştirme ile ilgili sorular, zorluklar ve tecrübeler üzerine tartışmak isteyen bütün ebeveynler gönüllü olarak katılabilirler.
ELTERNTALK Almanca, Türkçe, Rusça, Arapça ve daha birçok başka
dilde yapılır… Bu sayede Almancayı çok az bilen veya hiç bilmeyen
ebeveynler de kendi dillerinde bu sohbetlere katılabilirler.
ELTERNTALK’a katılmak kolay ve zahmetsizdir. ELTERNTALK özeldir,
ebeveynlere eve „gelir “ veya eve yakın yerlerde gerçekleşir. Bu da anne
ve babaların katılımını kolaylaştırır.
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Nasıl katılabilirim?
Misafir olma.
Tüm anne ve babalar ELTERNTALK’a memnuniyetle kabul edilirler.

Pekçok ebeveyn tanıyor, çocuk eğitimi konularında değerli bilgi alış-

www.elterntalk.net/vorOrt/ adresinden yaşadığınız yerde sorum-

verişine ilgi duyuyorsunuz ve bir ebeveyn sohbet grubunu yönetebile-

lu olan bölge sorumlusunu ve misafir olarak bir ELTERNTALK’a nasıl

ceğinizi düşünebiliyor musunuz? Öyleyse www.elterntalk.net/vorOrt/

katılabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

adresinden yakınınızdaki bölge sorumlusu ile irtibata geçin ve sohbet
yöneticiliği görevi hakkında bilgi alın.

Ev sahibi olma.
Anne ve babalar ev sahipliği de yapabilirler. www.elterntalk.net/

ELTERNTALK Bavyera çapında mevcuttur.

vorOrt/ adresinde yaşadığınız yerdeki bölge sorumlusunu bulup size

Medya, tüketim, bağımlılığı önleme ve çocuk eğitimi üzerine ebeveyn

yakın yerde bulunan bir ELTERNTALK yöneticisinin irtibat bilgilerini

sohbet grupları neredeyse bütün Bavyera’da mevcuttur. ELTERNTALK’ın

alırsınız. Daha sonra bu kişi ile bir randevu ayarlayıp çevrenizden 4-6

sizin bölgenizde de yapılıp yapılmadığını www.elterntalk.net/vorOrt/

ebeveyni çocuk eğitimi hakkında konuşmaya davet edersiniz. Ev sahibi

adresinden öğrenebilirsiniz.

olarak bir hediye alırsınız.
Eğer ELTERNTALK sizin yaşadığınız ilçede yoksa lütfen bize başvurun.
Sohbet yöneticisi olma.
ELTERNTALK sohbet yöneticilerinin kendileri de bir anne veya babadır
ve farklı ülkelerden gelirler. Bu sayede ebeveyn sohbetleri Almancanın
yanısıra farklı dillerde de yapılabilir. Gönüllü olarak yapılan ELTERNTALK yöneticiliği görevi için anne ve babalar eğitilirler. Tecrübeli olma
şartı aranmaz. Sohbet yöneticileri masraflarına karşılık olarak bir miktar para alırlar.
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Projenin sizin ilçenizde de uygulanması için çalışabiliriz.

…ilgililer & uzmanlar için daha fazla bilgi

ELTERNTALK – Konsept,
yapı ve ağ
Gençlik Koruma Faaliyeti (Aktion Jugendschutz) Projesi
ELTERNTALK, bir Landesarbeitsstelle Bayern e.V. (Bavyera Eyalet
Çalışma Bürosu) Aktion Jugendschutz (Gençlik Koruma Faaliyeti) ve
Bavyera Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Devlet Bakanlığı tarafından finanse
edilir. Bağımlılığı önleme alanının finansmanı Bavyera Sağlık ve Bakım
Devlet Bakanlığı tarafından üstlenilir. ELTERNTALK’ın amacı ebeveyn-

„

lerin çocuk eğitimi becerilerini güçlendirerek çocukların ve gençlerin
eğitimindeki gereksinimleri güvenli bir şekilde karşılayabilmelerini
sağlamaktır.
Eğitici çocuk ve gençlik koruması & aile eğitimi.
§ 14 SGB VIII (Eğitici çocuk ve gençlik koruması) yasa maddesine dayandırarak ELTERNTALK medya, tüketim, çocuk eğitimi ve bağımlılığı

ELTERNTALK’a değer veriyorum. Çünkü burada ebeveynler bulundukları

önleme konuları üzerine ebeveyn sohbetleri düzenler. ELTERNTALK,

yerden alınırlar - yani sınırları değil aksine imkanları kapsamında.

aile eğitimi çerçevesinde (§ 16 SGB VIII) eğitici çocuk ve gençlik koru-

Bir taraftan daha çok ebeveyne ulaşılabileceğini düşünüyorum. Diğer

ması alanında sunulan bir hizmettir. Burada diyalog yaklaşımı temel

taraftan, ve bence daha önemlisi, ebeveynler „Ben çocuk yetiştirebilirim!“

alınır. Eşler arası yaklaşımına göre ebeveynlerin ebeveynler ile tecrübe

veya „Çocuklarıma anne-baba olabilirim.“ gibi duygularla

paylaşımı, temeli oluşturur.

ELTERNTALK’tan ayrılıyorlar
(Horst Rieger, Çocuk Eğitimi, Gençlik ve Aile Danışma Merkezi, Deggendorf)
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Yeni yolları takip etme. Bavyera çapında.
Günlük yaşam çerçevesinde ve sunduğu basit tedbir (prevensiyon)
hizmetiyle ELTERNTALK anneler ve babalar ile işbirliği içinde çalışmaya
yeni yollar açıyor. Eğitilmiş yönetici ebeveynler ile esas olan bilgi çoğaltıcı ve yayıcılar konsepti (multiplikatör konsepti) anneler ile babalara
günlük yaşamlarının içinde hitap ediyor ve başlangıçtan itibaren katılım esasına dayanıyor. ELTERNTALK hem şehir hem de kırsal yaşama
aynı ölçüde uygundur. Bavyera çapında bir proje olarak ELTERNTALK
2001 yılında projenin başlangıcından bu yana istikrarlı bir şekilde
büyümektedir ve artık Bavyera kentlerinde ve ilçelerinde çocuk ve

„

İnsanın aile eğitimi alanında nelere ulaşılabileceğini
görmek bizi memnun ediyor. ELTERNTALK ile pek çok
gruba, özellikle de normalde bizim hizmetlerimize hiç
başvurmayacak olan babalara ulaşıyoruz.“

gençlik koruma hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Böylelikle ELTERNTALK Bavyera genelinde eğitici çocuk ve gençlik

„

korumasına önemli katkıda bulunmaktadır. Ayrıca yenilikçi, medya
eğitimine yönelik ve bağımlılığı önleyici ebeveyn eğitim hizmeti
sunmaktadır.

(Angelika Will, Almanya Çocukları Koruma Birliği, Erlangen İlçe Derneği -

ELTERNTALK, katılım fikrinin çok güzel uygulandığı bir projedir.
Bizim bölgemiz için ELTERNTALK ebeveynler için uzmanlar
tarafından sunulan profesyonel hizmetler ile ebeveynlerin daha
çok katılımının arasındaki boşluğu kapatan bir hizmettir.“

Deutscher Kinderschutzbund, Kreisverband Erlangen e.V.)

(Sylvia Seider, Passau Sağlık Müdürlüğü, Önleme (Prevensiyon) Birimi)
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„

ELTERNTALK on yıllık

Başlangıçtan itibaren değerlendirme

aj Projektsteuerung

ELTERNTALK başlangıçtan itibaren bilimsel olarak takip edilir. Yıllık değerlendirmeler projenin etkinliğini ispatlar ve farklı eğitim düzeyinden
ve kültürel altyapıdan ebeveynlere ulaşılabilirliği gösterir. Farklı göçmen kökenli ebeveynlere basit bilgi çoğaltıcı konsepti ve ELTERNTALK

Moderatorinnen/Moderatoren

Aktion Jugendschutz
Bayern

Gastgeber/Gastgeberinnen

hizmetleri sayesinde kendi dillerinde daha etkili bir şekilde ulaşılır.

Regionalbeauftragte

geçmişi içinde katılım,
kendi kendine organizas-

İşbirliği, ağ ve bilgi çoğaltıcılar

yon, ağ kurmayı teşvik

ELTERNTALK, ilgili bölgesel yapılardan yararlanan ve projeyi uygulamak

etme ve güçlendirmenin

için yerel uzmanların mevcut uzmanlığını kullanan Bavyera çapında bir

beraberce kullanımı

ağın bir parçasıdır. İlgili aktörlerin, tesislerin ve kurumların birbiriyle

yoluyla akıllı bir şekilde

kurduğu ağ, merkezi bir öneme sahiptir. Bölgesel ortaklar aktif olarak

çağdaş ebeveyn eğitimi-

katılmakta ve Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V.’nin

nin nasıl mümkün oldu-

destek, refakat ve danışma hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.
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ğunu etkileyici bir şekilde
gösterebilmiştir.“

Proje sponsoru olarak, Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle

(Prof. Dr. Heiner Keupp; 2012 yılı

Bayern e.V., ELTERNTALK’ın bölgeler üstü yönetim ve koordinasyonunu

2. bilimsel refakatçi çalışmanın

üstlenerek malzeme temin etmekte ve projeyi profesyonel olarak daha

önsözünden)

da geliştirmektedir. Bölgesel örgüt, bulunulan yer ortaklarından, bölge-

Gäste

Standortpartner

ELTERN
TALK

ELTERNTALK’ın işbirliği ve bilgi çoğaltıcı sistemi ebeveynlerin zahmetsiz bir şekilde kendi sosyal çevrelerine
ulaşmalarına imkan sağlar – kültür ve yaşanılan muhit ötesinde.

sel görevlilerden ve sohbet yöneticilerinden oluşur:
Bulunulan yer ortakları bir il / ilçede sözleşme ortakları fonksiyonuna
sahiptirler ve gençlik daireleri, bağımsız çocuk ve gençlik yardım kuruluşları, aile eğitim kuruluşları, danışma merkezleri, sağlık daireleri, aile

26

destek noktaları gibi kurumlardır.
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ELTERNTALK’ın uygulanmasında bulunulan yer ortağı, bölgesel ço-

Sohbet yöneticileri aslında ana aktörlerdir ve hedef gruplara ulaşma-

cuk ve gençlik yardım yapılarına pedagojik uzman olarak bir bölgesel

da anahtar rolü üstlenirler. Ebeveynler ile kendi yaşadıkları çevre içinde

görevli tayin eder ve hedef ebeveyn gruplarına ulaşır. Bölgesel görev-

irtibat kurar ve ELTERNTALK’ı düzenlerler. Ebeveynler ev sahipliği yapa-

liler ilgili ebeveynleri kazanır, onları ELTERNTALK sohbet yöneticisi

rak kendi tanıdık çevrelerindeki anne ve babaları sohbete davet eder-

olarak eğitir ve onları proje süresince uzman olarak desteklerler.

ler. ELTERNTALK ebeveynlerin evinde veya oturulan yere yakın tanıdık
bir yerde gerçekleşir (mesela aile merkezi gibi).
ELTERNTALK’ı bölgenize getirin.
Eğer ELTENTALK henüz ilçenizde bulunmuyorsa ve işbirliğine ilgi
duyuyorsanız Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V.‘nin
ELTERNTALK ekibiyle irtibat kurun: info@elterntalk.net.
ELTERNTALK ülke çapında.
ELTERNTALK bir başarı modelidir ve Bavyera’nın dışına da kök salmıştır.
(http://www.elterntalk-niedersachsen.de/). ELTERNTALK 2016 yılında
Kuzey Ren Vestfalya’da da başlamıştır. (http://elterntalk-nrw.de/).
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