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Sevgili Ebeveynler,  
 
Çocuklar hayatımızı zenginleştirir. Ancak aile hayatı aynı 
zamanda zorlukları da beraberinde getirir. Bu nedenle sizi 
ailenizin günlük hayatında desteklemek ve açık bir 
buluşmada başka ebeveynlerle sohbet etmeye, biz uzmanla 
görüşmeye ya da bir aile eğitimi kursuna katılmaya davet 
etmek istiyoruz. Eyalet programı STÄRKE (GÜÇ) bu adı 
aldı, çünkü ebeveynlik yeterliliğinizi daha güçlü hale 
getirmek istiyoruz. İhtiyaç halinde size madde destek 
sunuyoruz, böylece geliriniz düşük olsa da ilgilendiğiniz 
seçeneklerden yararlanabilirsiniz. STÄRKE seçeneklerinden 
birinden yararlanırsanız çok memnun oluruz. 
Ailenizle size iyi şanslar ve mutluluklar dileriz!  
 

 

 
 

 
 
 

STÄRKE Nedir? 
STÄRKE, hedefi ebeveynlerin çocuk yetiştirme yeterliliğini güçlendirmek ve çocuklarınızın 
gelişim olanaklarını iyileştirmek olan bir eyalet programıdır. Bunu ebeveynlere seçenekler, 
katılım için maddi destek olanakları ve düzenleyicilerin işbirliği ve bölgedeki hizmetler hakkında 
daha iyi bilgi vererek sağlamak istiyoruz.  
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Seçenekler Neler? 

1 Yaşında Çocukları Olan Aileler için Kurslar 
Kurslarda çocuğunuzun bakımı, beslenmesi ve gelişimi ele alınır ve başka ebeveynlerle 
tanışırsınız. 
Masrafları karşılamakta zorlanırsanız, 100 €’ya kadar bir maliyet indirimi talep edebilirsiniz. 
Başvuru formlarını kurs düzenleyicilerinden alabilirsiniz.  
 
Özel Şartlarda Yaşayan Ailelere Yönelik Seçenekler 
Özel şartlarda yaşıyorsanız, durumunuza özel olarak hazırlanan seçeneklerden 
yararlanabilirsiniz. Katılım çocuğunuzun yaşından bağımsızdır. Bu seçenek ebeveynlerden her 
biri için bir kerelik ücretsizdir. 
 
Özel yaşam şartları örneğin şunlar olabilir: 

- Tek başına çocuk büyütmek 
- Erken ebeveyn olmak (ebeveynlerden en az biri 18 yaşın altında) 
- Şiddet yaşamış olmak 
- Bir aile üyesinin hastalığı (bağımlılık dahil) ya da engelli olması 
- Çoklu doğum 
- Göçmen kökenli olmak 
- Ailede bakılan ya da evlat edinilen çocuk olması 
- İstikrarsız maddi durum  
- Bir aile üyesinin kaza geçirmesi ya da vefatı 
- Ayrılık ve boşanma 

 
Aile Eğitimi Eğlenceleri 
Özel şartlarda yaşayan aileler bir kerelik kendi hedef kitlelerine özel olarak düzenlenen bir 
eğlenceye ya da bir hafta sonuna da katılabilir. Burada da maddi bir destek mümkündür. 
 
Danışmanlı Ev Ziyareti 
Aileniz için bir STÄRKE seçeneğini tamamlayıcı olarak bireysel desteğe ihtiyacınız varsa, istek 
üzerine danışmanlı ev ziyaretinden yararlanabilirsiniz. Konuyla ilgileniyorsanız lütfen kurs 
düzenleyicilerine ya da açık buluşmalara başvurun. 
 
Açık Buluşmalar 
Açık buluşmalar, tanışma ve fikir alışverişi noktaları olarak tüm ailelere ücretsiz olarak açıktır. 
Burada ailelere yönelik başka seçenekler ve destek olanakları hakkında bilgi de alabilirsiniz. 
 

 
 
 



 
Seçeneklerle ilgili bilgileri nerede bulabilirim? 

Seçeneklerle ilgili bilgileri ebeveyn-çocuk merkezlerinin, annelik merkezlerinin ya da aile 
eğitimiyle ilgili başka düzenleyicilerin yanı sıra belediye sarayındaki ailelerden sorumlu 
makamdan ya da şehir ya da eyalet bölgenizin internet sayfasından alabilirsiniz. 
 

STÄRKE hakkında nasıl ayrıntılı bilgi alabilirim? 
Baden-Württemberg İş ve Sosyal Düzen, Aile, Kadın ve Yaşlı Bakanlığı’nın www.staerke-bw.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.staerke-bw.de/
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