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Koruyucu bakıma muhtaç çocuklar 
neden vardır?

Çocuklar ebeveynleri için büyük bir zenginlik kaynağıdır. 
Ancak gündelik hayatta çocuklarla birlikte yaşamak 
çoğu zaman da dertler ve sıkıntılarla bağlantılıdır. Dış 
kaynaklı yaşam koşullarından dolayı veya işten dolayı 
aşırı yüklenme, ev işi ve çocuk bakımı, bahtsızlık veya 
hastalık gibi kişisel sebeplerden dolayı, bazı ebeveynler 
geçici olarak veya kalıcı olarak çocukları ile tek başlarına 
ilgilenemiyorlar.

Koruyucu bakıma muhtaç çocuklar 0 ile 18 yaşları 
arasındadırlar ve geçici bir süre için veya kalıcı olarak öz 
ebeveynleri yanında yaşamazlar. 

Bu tip durumlarda ebeveynlere ve çocuklarına gerekli 
yardımı sağlamak ve aracılık etmek, gençlik dairesinin 
görevleridir.



Koruyucu bakıma muhtaç bir çocuğu  
kimler kabul edebilir?

Farklı yaşam durumlarında yetişkinler koruyucu  
bakıma muhtaç çocukları evlerinde kabul edebilirler. 
Koruyucu annelerden ve koruyucu babalardan  
beklentilerimiz şöyledir:           

– değer verici bir temel tutum  
– kişisel ihtiyaçlara karşı ilgili olma  
– gelişim için serbest mekanların sağlanması  
– anlayışlı ve ön yargısız tutum  
– ardında yatan ailevi ve kültürel nedenlere saygı duymak 
– Gençlik dairesi ile işbirliğinde olmak.

Bu temel şartları karşılayan ve ek sorumluluk üstlenmeye 
istekli olan çiftleri ve yaşam birliği olan çiftleri olduğu 
gibi yalnız yaşayan insanları aramaktayız. Elbette bu 
yolda size yeterlilik, destek ve değişim önerileri ile eşlik 
ediyoruz.



Koruyucu bakıma muhtaç bir çocuğu kabul  
edebilmek için koşullar nelerdir? 

Resmi koşullar arasında başlıca şunlar vardır: 

– sağlık raporu  
– sabıka sicil kaydı

Bireysel durumda koruyucu bakıma muhtaç çocuğun 
iyi bir şekilde yerleştirilmesinin sağlanması için,  
birlikte karşılanması gereken bireysel koşulları ve 
şartları kontrol ediyoruz. 

Bir çocuğu veya genci evinize kabul etmek istemeniz 
durumunda, aramanızdan çok memnun oluruz.  
Kabul için imkanları sizinle birlikte araştırıyoruz ve 
size sonraki yeterlilik süreci ile ilgili bilgi veriyoruz.



Daha detaylı bilgiye ve danışma  
imkanına nereden ulaşabilirim?

Hizmet alanının çalışanları size memnuniyetle  
bilgi verir. Buradan gerekli olan bütün diğer bilgilere 
ulaşabilirsiniz:  
–  Koruyucu bakıma muhtaç bir çocuğun  

edinimi ile ilgili
– Farklı bakım biçimleri ile ilgili 
– İlgili yeterlilik süreçlerine ilişkin
 
Ayrıca İnternette alttaki adresten  
de bilgi alabilirsiniz:  
www.stadt-koeln.de/service/ 
produkt/pflegeeltern-werden
 
Memnuniyetle sizinle özel bir görüşme  
planlarız. Telefon ile irtibata geçebileceğiniz 
numara: 0221 / 221-2 43 72.



İletişim/Künye

Stadt Köln 
Amt für Kinder, Jugend und Familie 
Pflegekinderdienst 

Rheingasse 11  
50676 Köln 

Telefon 0221 / 221-2 43 72  
Faks 0221 / 221-2 43 98
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