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 KORUYUCU AİLELİKTE 
 DAHA ÇOK RENK 
  “geniş bir kalp”

Giriş
 
  SMKK’nın önceki çalıştaylarında yabancı kökenlilerin koruyucu aile bakımı 

ve gençlerin bakımı hususunda hala belirsizlik ve önyargının mevcut olduğu 
görülmüştür. Bunun yanı sıra uzmanlar yabancı kökenlilere hem bakım 
başvurusu ve hem de açık pozisyonların doldurulmasında erişimin zahmetli 
olduğunu tecrübe etmekteler.

  
 •    Nasıl olur da bu hedef kitle için koruyucu aile bakımı /genç    
  bakımı az veya hiç mümkün olmaz?
 •  Bu durumu birlikte nasıl iyileştirebiliriz?
 •   Burada hangi hususta işbirliği yapacak ortağa ihtiyacın var?
 •    Koruyucu aile bakımı etrafında hala mevcut olan tabuları nasıl 
   yıkabiliriz?
 
  SMKK 2008 ve 2009’da Limburg vilayetinin çeşitli bölgelerinde yabancı kökenli 

koruyucu aileye muhtaç olanlar ve koruyucu aile bakımı arasında köprü kurmak 
için bilgilendirme toplantıları düzenlemiştir. Bu toplantının amacı sadece 
birbirleriyle olası kırılma ve iyileşme noktaları hususunda görüş alışverişinde 
bulunmak değil ama aynı zamanda bir değişim sürecini de yürürlüğe koymaktı.  
Bu hem hedef kitle yabancı kökenliler (bakıma muhtaçlar) ve hem de koruyucu 
aile bakımı /genç bakımı kurumları (bakım hizmeti sunucuları) içindi.

 
   SMKK’nın seçmiş olduğu diğer bir amaç ise, koruyucu aile bakımı hakkında 

kendi kitlesi için işe yarar bir bilgilendirme broşürü oluşturmak ve koruyucu 
aile olarak başlayabilmek için tutanak sunmaktır.Bu broşür şu anda elinizde 
bulunmaktadır.

   KURULUŞLAR VE KURUMLAR 
   ÖNEMLİ ADRESLER
 
LIMBURG
 
Bureau Jeugdzorg  Limburg’da Bureau Jeugdzorg’un çeşitli yerlerde 

şubesi vardır.

                               Adresleri için www.bjzlimburg.nl sitesine bakın
    
       Merkezi büro yerleşkesi Roermond’dadır.
   Slachthuisstraat 33, 6041 CB Roermond.
                                   T 088 0073000
                              F 088 0073001
                          E-posta stichting@bjzlimburg.nl 
 
XONAR                     Zuid-Limburg XONAR için
                                       Severenstraat 16, 6225 AR Maastricht
                                     T 043 6045555
                                        E-posta info@xonar.nl 
                                     Internet www.xonar.nl 
                                                        
Rubicon-jeugdzorg          Noord- en Midden-Limburg için
                                        Bergerweg 23, 6085 AS Horn
                                   T (0475) 58 84 00
                                   E-posta info@rubicon-jeugdzorg.nl 
                                 Internet www.rubicon-jeugdzorg.nl 
                                                           
 
Mutsaertsstichting            Schaapsdijkweg 56, 5913 PB Venlo
                                T 0900 6887237
                                  E-posta info@mutsaertsstichting.nl 
             Internet www.mutsaertsstichting.nl 
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 GENEL
 
 
Koruyucu aile bakımı nedir?
  Eğer bir çocuk (geçici olarak) artık evinde kalamıyor 

ve başka biri yanında kalması gerekiyorsa buna 
koruyucu aile bakımı diyoruz.  Bunun çok çeşitli 
nedenleri olabilir, ama listenin başında çocuğun 
kendi güvenliği gelir. Örneğin anne-baba kendi 
çocuklarına bakamıyorsa veya çocuk ve anne-baba 
arasında ilişki iyi gitmiyorsa. Bir çocuğun davranışı 
da böylesi bir yardımı devreye sokmaya yola 
açabilir.

 
  Önce sorunların bu ailenin içinde kendiliğinden çözülüp 

çözülemeyeceğine bakılır. Bu örneğin anne ve babaya bir yetiştirme 
desteği sunmakla olabilir veya bu çocuğa fazladan rehberlik 
etmek yoluyla da olabilir. Eğer anne-babanın yine de yetiştirmeyi 
yapamayacağı görülürse veya çocuğun davranış sorunları aile 
üzerinde çok büyük etkiye sahip oluyorsa, o zaman başka bir 
çözüme bakılmalıdır. Bu koruyucu aile bakımı olabilir. Koruyucu aile 
bakımı eğer çocuk artık evde kalamıyorsa birinci seçenektir. Bakım 
hizmetlerinin bu türü çoğunlukla aile durumlarıyla örtüşmektedir.

 
  Evden başka bir yere yerleştirmek doğal olarak hemen olmaz. Eğer 

sorunlar çok ciddi ise ve de kısa sürede bir çözüm beklenmiyorsa, 
o zaman evden başka bir yere yerleştirilme söz konusudur. Bu 
sadece Bureau Jeugdzorg tarafından yapılan onay ve koruyucu aile 
bakımını düzenleyen kurumun gerekli olan rehberliğiyle olur. Çocuk 
hakimi evden başka bir yere yerleştirme kararı alır.

 

  Bu nedenle güvenli ve bilindik bir ortam çok 
önemlidir. Bakıma muhtaç çocuklar kendilerinin 
kabul edildiklerini hissetmek isterler. Bu nedenle 
bir güven bağının oluşması için zaman verin. 
Normalde olduğu gibi bakıma muhtaç çocuklar da 
okula devam ederler. Koruyucu bakım ailesinin 
ikamet yeriyle okul arasındaki mesafe çok büyük 
olduğundan bazen okulun değiştirilmesi de zaruri 
olabilir. 

 Koruyucu anne-babalarının desteklenmesi
  Bu hazırlık programıyla koruyucu bakım kuruluşları geleceğin koruyucu 

anne-babalarına destek sunarlar. Yerleştirme sırasında bir koruyucu 
bakım rehberiyle irtibat söz konusudur. Düzenli olarak görüşmeler 
yapılır. Karşılıklı istekler mümkün olduğu kadar yazılı olarak belirlenir. 
Bakıma muhtaç çocukla alakalı olarak spesifik sorunlarına dair bir özen 
gösterilmesi de söz konusudur. Koruyucu bakım kuruluşları bunun 
yanı sıra koruyucu bakım ailelerinin birbirleriyle bilgi tecrübelerini 
paylaşabildikleri bilgilendirme toplantıları, güncel sorunlar hakkında tema 
akşamları düzenlemektedirler. 

 
Koruyucu bakım anne-babalarının hak ve yükümlülükleri
  Koruyucu bakım anne-babaları bakıma muhtaç çocuğun gündelik bakım 

ve yetiştirilmesinden sorumludurlar. Bunun için bilgi, rehberlik, acil yar-
dım ve masrafların karşılanması için bir ödenek alma hakları mevcuttur. 
Koruyucu anne-babalar koruyucu bakım kuruluşuyla ortaklaşa çalışma 
yürütmek ve bakıma muhtaç çocuğun anne-babasıyla irtibat kurarak iş-
birliği yapmakla yükümlüdürler. Koruyucu anne-babaların bakıma muhtaç 
çocuk üzerinde resmi bir söz hakları yoktur. Resmi kararların alınması 
için anne ve babaların ve/veya vasilerin izni gereklidir. Bu örneğin tıbbi 
müdahaleler, okul seçimi, bir pasaporta başvurulması gibi hususlar için 
geçerlidir  
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“Annem uyuşturucu maddelere bağımlı olduğundan benim bakımımı 
yapamıyor. Bırakmış durumda, fakat benim bakımımı yapabilmek için 

yeterince güçlü değil”.

“Benim siyahi tenli ve beyaz tenli bir baba ve annem olduğunu anlamıyorlar. 
Eğer bunu açıklamaya çalışsam, çocuklar beni çok üzücü buluyorlar. Ben 
kendim öyle düşünmüyorum. Kendi öz anne ve babamı ben tanımıyorum. 

Sık sık taşınmaktayım, fakat okula gidinceye kadar burada kalacağım”.
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  Eğer bu çocuk bir akraba veya arkadaş yanında 
kalabiliyorsa bu birinci tercihtir. Eğer bu mümkün 
değilse başka bir koruyucu aileye bakılır.

Koruyucu aile bakımın hangi çeşitleri mevcuttur?
  Eğer çocuğun tekrar kendi anne-babası yanına 

gitme ihtimali varsa birçok seçenek vardır. 

 •   hafta sonu veya tatil döneminde koruyucu 
aile:

   eğer bir çocuk bir süre evin sorunlarından 
uzaklaşıp bir “dinlenme dönemine” ihtiyaç duyuyorsa. Hafta sonu 
veya tatil dönemi koruyucu aile bakımı aileye düzenli olarak istirahat 
şansı vererek bir evden uzaklaştırmayı önlemek için yapılır. Bu 
şekilde hizmet bir koruyucu aile yanına yerleştirilmiş ve arada bir de 
başka bir koruyucu aile yanında yatıya kalan çocuklar içindir.

	 •  kriz döneminde koruyucu aile
   eğer çocuk aniden evden uzaklaştırılması gerekiyorsa (bu süre bir 

kaç günden azami 4 haftaya kadar olabilir)

	 •  daha kısa veya daha uzun süreler için koruyucu aile bakımı
   eğer çocuğun tekrar eve dönebilmesi için bir süre zaman gerekiyor-

sa (bu süre bir kaç aydan bir kaç yıla kadar).

Evlatlık edinme ve koruyucu aile bakımı arasındaki fark
  Evlatlık edinmede kişiler korumaya muhtaç çocuğun kanuni ebeveyni 

olurlar. Çocuk hukuken evlatlık edinen anne babanın aile bireyi olur. 
Korunmaya muhtaç çocuk asla hukuken aile olmaz. Korunmaya 
muhtaç çocuk tek başına da yetiştirilmez. Burada daima kendi anne 
babası, (aile) vesayeti ve koruyucu aile bakımı rehberi gibi diğer 
taraflar da müdahildirler. 

Kendi anne babası
   Anne-babalar için genellikle kendi çocuğunun/ çocuklarının bakımı ve 

yetiştirilmesi için yardıma ihtiyaç duyduklarını kabullenmek genellikle 
güçtür. Koruyucu aile bakımı kuruluşu koruyucu aile bakımı yoluyla 
yetiştirmeye kendileri de dahil olarak ailenin güvenini ve kabulünü elde 
etmeye çaba gösterir. Kendi anne-babası çocuk evden uzaklaştırılsa 
dahi (eğer çocuğun güvenliği tehlike altına girmiyorsa) daima bir rol 
oynamaya devam ederler. 

  bakıma muhtaç çocuğun evinde ya da koruyucu ailede olabilir. Bu 
tanışma yavaş yavaş genişletilir. Çocuk bir kez oynamaya gelir ve 
bir kez yatıya kalır. Bunların hepsi iyi gitmesi durumunda, koruyucu 
bakım aile kurumu ve koruyucu aile kesin yerleşim için bir randevu 
yaparlar.

Nasıl bir çocuk kabul etmek istediğimi belirleyebilir miyim?
  Koruyucu bakımda çocuk için en iyi bakım önceliklidir. Bakıma 

muhtaç çocuğun mümkün olduğu kadar çok ihtiyacı, hayat tarzı ve 
geçmişine uyan koruyucu aile bulmaya çalışılır. Tabiî ki bu tam tersi 
için de geçerlidir. Eğer koruyucu aile olmak isterseniz, iyi bir karara 
varabilmeniz için size bir ön hazırlık programı sunulur. Bu karar 
sadece sizin koruyucu anne-baba olmak istemenize ilişkin değildir. 
Sizin de yaşınız ve bir bakıma muhtaç çocuğun sorununa ilişkin imkan 
ve sınırlarınız da burada önemlidir. Bunun yanı sıra kişisel unsurlar da 
önemlidir. Aynısı bakıma muhtaç çocuklar ve koruyucu anne-babalar 
için de geçerlidir.

 
Yabancı kökenli korunmaya muhtaç çocuklar / koruyucu 
anne-babalar
  Koruyucu bakımın amacı çocukları mümkün olduğu kadar kendi 

çevrelerinde bir yere yerleştirmektir.  Bu tabi ki yabancı kökenli 
bakıma muhtaç çocuklar için de geçerlidir. Tecrübemizden bildiğimiz 
kadarıyla yabancı kökenli çocuğun bakımı gerektiğinde ebeveynlerin 
yabancı kökenli koruyucu ailenin yanına yerleştirilmeyi tercih ettiğidir. 
Fakat koruyucu bakım kuruluşları yabancı kökenli koruyucu aileleri 
bulmakta sıkıntı çekmektedir. Bunlar yabancı kökenli bakıma muhtaç 
çocukların bakımını üstlenecek yabancı kökenli aileler aramaktadırlar. 
Size uyar mı?

 
Korunmaya muhtaç çocukların yetiştirilmesi
  Bakıma muhtaç çocuğun zaten başından bir şeyler geçmiştir. Çocuk 

örneğin çok hareketlidir ya da sakindir. Bu kendi davranışını ve tutu-
munu ve de koruyucu aileyi etkiler. 
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“Birisine müthiş bağlanıyorsun. Çocukları kendi çocuklarımmış gibi 
seviyorum. İyi ki de ebeveynleri irtibatı kesmek istemiyorlar”..
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  Anne-baba ile çocuk arasında irtibat 
kalmaya devam eder. Fakat bunun 
boyutları esasen değişebilir. İrtibat kurma 
üzerine kurallar yazılı olarak herkes için 
açık seçik belirlenir. Bu kurallar Eylem 
Planı içerisinde zikredilirler. Çocuk için 
önemli olan çocuğun anne-babası ile 
koruyucu anne-babanın birbirlerini kabul 
ettiğini görmektir. Anne-baba ile irtibat 
yanı sıra korunmaya muhtaç çocuklar 
diğer aile üyeleriyle örneğin kardeşler, kız kardeşler, dedeler, nineler ile 
de irtibatta kalırlar.

 
Korunmaya muhtaç çocuk koruyucu ailede ne kadar süre kalır?
  Koruyucu aile bakımının süresi anne-baba ve çocuğa gerekli olan 

süreye bağlıdır. Bazen bu birkaç gün sürer, ama  bunun bir kaç yıl 
sürdüğü de olur. Birkaç çocuk koruyucu aile yanında reşit oluncaya 
kadar kalırlar.

 
Koruyucu aile bakımının sona ermesi
  Koruyucu aile bakımı her hangi bir zaman sona erebilir. Bunun nedenleri 

çeşitlidir. Eğer korunmaya muhtaç çocuk 18 yaşına erişirse koruyucu 
aile yoluyla bakım duracaktır. Bu dönemden sonra da rehberliğe ihtiyaç 
olursa, o zaman gönüllülük esasına dayalı olarak uzatılmış bir süre 
yardım almak için bir düzenleme yapılır. Fakat genç kişi bu yardımı 
kendisi de istemeli ve yardım talebi tamamen net olmalıdır. Bu tür 
yardımın sunulması için de bir onay gereklidir. Başvurular Bureau 
Jeugdzorg tarafından yürütülür. Korunmaya muhtaç çocuğun artık 
yardım ihtiyacı kalmaması ve tekrar eve geri dönebilmesi de buna 
neden olabilir. Daha nahoş bir gerekçe çocuk ile koruyucu aile arasında 
ilişkinin iyi gitmiyor oluşu nedeniyle yerleştirmenin daha erken bitmiş 
olmasıdır. Bu durumda o çocuk için başka bir çözüm aranır.

 
Mali işler
  Resmi bir yerleştirmede koruyucu ailedeki anne ve baba korunmaya 

muhtaç çocuğun yaşına bağlı olarak bir ödenek de alır.
 

Korunmaya muhtaç bir çocuk için doğru 
bir koruyucu anne-babanın aranması
  Eğer koruyucu aile hizmetleri bürosuna 

bir çocuğun evden alınarak bir yere 
yerleştirilme bildirisi geldiğinde, yardım 
görevlileri mümkün olduğu kadar velilerle 
ve çocukla görüşerek ne tür insanlar 
istediklerini ve koruyucu anne babaların 
hangi şartlara uymaları gerektiğine 
bakarlar.  İlk aşamada bakıma muhtaç 
çocuğun akrabalarda ya da çevrede bakımını üstlenecek biri olup 
olmadığı araştırılır (koruyucu bakım ağı).  Yakın çevrede imkanların 
olmaması durumunda, koruyucu aile bakım kuruluşu kendi listelerinden 
bir koruyucu bakım yeri arar (koruyucu bakım ailesi listesi) ve koruyucu 
anne-baba isteklerine bakarlar. Burada öncelikli olan bakıma muhtaç 
çocuk için en iyi bakımdır.

 
Koruyucu bakım ailesi ağı ve koruyucu
  Bakım ailesi ağında koruyucu bakım listesi, bakıma muhtaç çocuk için 

yakın çevrede bakım durumlarında başvurulur. Bu akraba ve arkadaş 
çevresi olabilir. Bu güzel fakat sorumluluk getiren bir görevdir. Bu tür 
koruyucu bakımın faydası ise çocuğun bilindik ve güvendiği bir ortama 
geçmesidir. Koruyucu bakım ailesi çocuğu ve durumunu herkesten iyi 
bilmektedirler.

 
  Koruyucu bakım listesine başvurulmasında kurumun bakıma muhtaç 

çocuğa bakacak uygun koruyucu anne-baba için kendi “listesine” 
bakması demektir. Koruyucu anne-baba ve çocuk birbirlerini 
tanımazlar. Yabancı uyruklu bakıma muhtaç çocuklar veya koruyucu 
anne-babalarda bu göreceli olarak az görülmektedir. Yabancı 
uyruklu çocuğun evden alınmasında yakın çevresinde birisinin evine 
yerleştirilmesi oldukça tercih edilmektedir.

 
  İstek ve şartlarda aile bileşimi, alerjilerin veya özürlerin olması, evcil 

hayvanlar, ev ortamına ilişkin özel istek/ şartlar, din ve kültüre bakılır. 
Bütün bu unsurlar mümkün olduğu kadar çok hesaba katılır. Koruyucu 
bakım aile kurumu “uygun” bir koruyucu aile bulması durumunda, bir 
tanışma düzenlerler. Bu hem 
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  Bu ödenek bir gelir olarak geçerli değildir ve korunmaya muhtaç 
çocuğun masraflarını karşılamaktadır. Bazı durumlarda bir fazladan 
ödenek de mevcuttur (örneğin kriz döneminde koruma bakımı, özel 
bir bakım hizmeti gerekli olduğunda veya koruyucu aile yanına 3 
taneden fazla korunmaya muhtaç çocuk alınmışsa).

 
  Bir koruyucu aile yanına yerleştirilme dönemi süresince korunmaya 

muhtaç çocuklar sigortalıdırlar (hastalık giderleri ve ferdi mesuliyet 
sigortasıyla). Eğer korunmaya muhtaç çocuğun koruyucu ailenin 
sigortasıyla  birlikte sigortalanması mümkün değilse, sigortayı Bureau 
Jeugdzorg üstlenecektir.

 KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK
 
Koruyucu aile tarafında bakılan  
çocuklar kimlerdir?
  Korunmaya muhtaç ve koruyucu 

aile yoluyla bakılan çocuklar 0 
ila 18 yaşına kadar olabilirler.  
Bunlar normal erkek ve kızlar 
ama başlarından çok iş geçen 
çocuklardır. Diğer çocuklarda 
olduğu gibi bedensel veya zihinsel 
engelli çocuklar, öğrenme güçlüğü çeken çocuklar, yerli ve yabancı 
çocuklar olabilir. Bu çocukların birçoğu bir gelişme geriliği ve 
öğrenmede güçlük çekmektedirler. Çocuklar koruyucu ailedeki anne 
ve babaların çok özen göstermesine ve bakımına ihtiyaç duymaktalar, 
özellikle de başlangıç döneminde. 

  Aynen tüm çocuklarda olduğu gibi, korunmaya muhtaç her çocuk 
da değişik bir durum veya ortama farklı reaksiyon gösterir. Bir çocuk 
korkarken, diğer çocuk asileşir, sıra dışı veya kaçınan bir davranış 
sergiler. Tüm durumlara özenle yaklaşmak gerekir. Korunmaya 
muhtaç çocuğun sadece anne- babadan değil ama aynı zamanda 
erkek ve kız kardeşlerinden, arkadaşlarından ve akrabalarından da 
ayrılmış olduğunu anlamış olmak iyidir. Evden uzaklaştırılma çocuklar 
üzerinde kayda değer bir etki yapar.

Ön hazırlık
  Koruyucu anne-babalık seçimini yapmak genelde iyi değerlendirilen 

bir seçimdir. Yeni başlayan koruyucu anne-babaların ön hazırlığını 
iyi yapabilmek için koruyucu aile bakım hizmeti kurumları aydınlatma 
akşamları ve bir ön hazırlık programı (STAP kursu) sunmaktadır. 
Bu programlar zorunludur ve bilgi toplama, soru sorma ve koruyucu 
anne-baba olup olmama hususunda kesin bir seçim yapma imkanı 
sunmaktadır. Bu hazırlık programı yaklaşık olarak 5 ay sürmektedir.

 
  Eğer bir koruyucu aile çok sayıda kişiden oluşuyorsa, bunların 

hepsinin de bakım sorumluluğu göstermesi önemlidir. Bu nedenle 
kendi çocuklarını, akrabaları ve arkadaşlarını önceden bilgilendirmek 
anlamlıdır. Zira koruyucu aileye gelen korunmaya muhtaç bir çocuk 
tüm aile bireyleri üzerinde bir etkiye sahiptir.

 
  Koruyucu aile ebeveyn ağı STAP kursuna katılmazlar ama bir ağ 

araştırmasından oluşan kişisel ön hazırlık görürler. Bu yolla tüm 
alakalı taraflar bu çocuğun yerleştirilmesi hakkında konuşurlar ve bu 
koruyucu ailenin korunmaya muhtaç çocuk için güvenli ve istikrarlı bir 
yer olup olmadığı araştırılır. 

 
Kendi çocuklarımı nasıl hazırlayabilirim?
  Koruyucu anne-baba olarak başladığında kendi çocuklarını daha 

erken bir aşamada ilgili hale getirmek iyidir. Çocuklar 6 yaşından 
itibaren nelerin olacağını gayet iyi anlarlar. Onlarla konuşabilir ve 
nelerin değişeceğini açıklayabilirsiniz. Açık bir şekilde şunların ne 
demek olduğunu belirtin: yemek masasında ilave bir çocuk, çocuklara 
gösterilecek dikkatin ve oyuncakların paylaşılması. Tabiî ki bunun hoş 
olan tarafları da vardır: yeni bir oyun arkadaşı gelmektedir. Koruyucu 
aile hizmetleri kurumunun ön hazırlık programında gelecekte bir 
koruyucu aile olarak bir çocuğun gelişine hazırlamak için kendi 
çocuklarına da dikkat sarf edilir.
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“İlk önce bir ziyaret için geldim, bir hafta sonu veya bir 
günlüğüne. Ve onda sonra kalıcı oldum”..



KORUYUCU AİLELİKTE DAHA ÇOK RENK KORUYUCU AİLELİKTE DAHA ÇOK RENK

Korunmaya muhtaç çocukların hakları
  İster kendi anne-babasının yanında ister başkalarının yanında yaşıyor 

olsun, tüm çocukların hakları vardır. Bu haklar hemen her türlü işlerle 
alakalıdır. Bakım hakkı ve sevgi hakkı, bilgi hakkı veya okula gitme 
hakkını düşünebilirsiniz. Bir çocuk istismar edilemez ve kendi fikrini 
söyleme hakkında sahiptir. 

 
Korunmaya muhtaç çocuklar için bazı diğer haklar da geçerlidir:
 •    bilgi hakkı
   koruyucu aile yanındaki çocuk kendisi hakkında yetişkinlerin hangi 

kararları aldığı, anne-babası ve akrabaları hakkında bilgi
 •   gizliliğe riayet hakkı
   koruyucu aile yanındaki çocuk kendisi hakkında bilgilerin hepsi 

üçüncü taraflarla paylaşılamaz (yardım görevlileri müstesna); 
bazı durumlarda koruyucu yanında kalan çocuğun kendisinin izni 
gerekir

 •   koruyucu aile yanındaki çocuklara
   akrabalarla ve anne-babalarıyla irtibat kurma imkanı 

sunulmalıdırlar
 • dosyasına bakma hakkı
   bu 12 yaşından büyük olup koruyucu aile yanında kalan çocuklar 

için geçerlidir
 •   kendi fikrini ifade etme hakkı
  yardım sağlanması (şekli) hakkında
 • şikayette bulunma hakkı
   koruyucu aile yanında kalan çocuk koruyucu anne-babalar ve / 

veya yardım sunucular kendisine iyi muamele etmiyor olduklarını 
düşünürse

 

   Hak ve yükümlülüklerden haberdar olmak iyidir. Her şey iyi gittiği 
sürece, bununla doğrudan  ilgilenmen de gerekmeyecektir. Ama ya 
eğer durumun iyi gitmezse? İşte o zaman bu önemlidir. O dakikadan 
itibaren haklarını kullanabilmelisin. Güvendiğin birisiyle ve sorularına 
cevap verebilen birisiyle konuşmak faydalı olabilir. Güvenilen kişi senin 
iyi  tanıdığın birisi olabilir: akraba, koruyucu anne /baba, arkadaşlar 
veya bir yardım görevlisi. Bunun yanı sıra çocuk ihbar hattı veya hukuk 
danışma bürosundan da faydalanabilirsin. 

Korunmaya muhtaç çocuklar ve yardım görevlileri
  Koruyucu aile yanında kalmakta olan bir çocuk 

olarak yardım görevlileriyle de işiniz olur. Seni bir 
yere yerleştiren  kişi senin (geçici bir süre) bir 
başka aile yanında kalabilmen için özen gösterir. 
Korunmaya muhtaç çocuk bakım görevlisi 
senin ve senin koruyucu ailedeki anne-baba ile 
irtibatını düzenleyen ve yardım sunma planını 
yapan görevlidir. Çocuk hakimi eğer sen 12 
yaşından daha büyük isen senin kendi görüşünü 
sormalıdır. Çocuklar için hukuk danışma bürosu 
veya seni yerleştiren bu hususta sana daha fazla 
bilgi verebilir. Bu kurumlar birlikte koruyucu aile 
yanında kalan çocukların durumunun iyi gidip gitmediğine bakarlar.

 

  
KORUYUCU AİLE / KORUYUCU ANNE-BABA

Şartlar
  Koruyucu anne-baba olmak için insanlar belirli bazı ön şartları 

yerine getiriyor olmalıdır. Her şeyden önce bunun için bir yaş sınırı 
geçerlidir: asgari 21 yaş. Koruyucu anne-babanın yaşam durumu 
istikrarlı olmalıdır. Aile yapısı şartı yoktur; önemli olan iyi bir yapının 
olması, güvenlilik ve korunmaya muhtaç çocuk için zaman ve mekanın 
söz konusu olmasıdır. Koruyucu anne-babalar bütün bir gün evde 
olmak durumunda da değildir. Ev dışında bir meslekle birleşim gayet 
mümkündür. Koruyucu aile bakımı organı mümkün olduğu kadar 
“normal” bir aile durumunun yansımasına özen gösterir. Koruyucu 
anne-babanın itiraz edilemeyen bir davranış içerisinde olması (koruyucu 
aile bakım hizmetleri bu hususta Raad voor Kinderbescherming “Çocuk 
Esirgeme Kurulu”ndan iyi hal kağıdı isteyecektir) doğal bir durumdur. 
Ve bütün bunların üzerine;  Korunmaya muhtaç bir çocuk için kalbinizde 
bir yer gereklidir. Zira bir çocuğun bakımını belirli bir süreliğine 
üstleniyorsun. Koruyucu anne-baba normal insanlardır. Onları müstesna 
kılan, onların bir çocuğun hayat yolunda ona daha fazla yardım etmek 
için alakalılıkları ve katkılarıdır.
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“Benim için hangi milliyete sahip oldukları fark etmez. 
Önemli olan sevgidir”..


