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Gençlik ve Ebeveyn Danışmanlık 
Kuruluşu,

danışmanlık hizmeti ve yine çocuk yetiş
tirme ve birlikte yaşama bağlamındaki tüm 
sorunlarda destek sunar. 

Hizmet teklifimiz aşağıdakileri  
kapsamaktadır:

• Çocuk yetiştirme danışmanlığı

• Ebeveyn ve aile danışmanlığı

• Gençlik danışmanlığı

• İhtiyaç duyanlara tek başına  
ve çift olarak danışmanlık

• Arabuluculuk

• Çocuk ve gençlik terapisi

• Aile terapisi

• Gelişim psikolojisine dayalı danışmanlık

• Matem durumunda danışmanlık

• Profesyonel danışmanlık

• Ayrı yaşama ve boşanma danışmanlığı

• Köpek destekli etkileşim (=Hayvan destekli tedavi) 

• Çocuklar ve gençler için grup terapisi hizmet teklifleri

Hizmet teklifleri, cinsiyet, köken, cinsel yönelim, yaş, engellilik hali, 
din, kültür ve dünya görüşünden bağımsız olarak yardım arayan 
herkese açıktır. İhtiyaç duyulması halinde görüşmelerin tercüman-
lar/dil ve kültür aracılarıyla birlikte yapılması mümkündür.



Ebeveynler için danışmanlık hizmeti

Çocuğunuzun yetiştirilmesi konusunda profesyonel ve destek-

leyici bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Aşağıda açıklanan 

koşullar altında bize başvurabilirsiniz: 

• Çocuklarınız için endişeleniyorsanız;
• Yetiştirme ve gelişim konusunda sorularınız varsa;
• Kreş veya okul, çocuğunuz hakkında sizinle görüşme yapmışsa;
• Aile içi çatışmalar varsa ve daha iyi bir beraberlik arzuluyorsanız;
• Özel bir yaşam ortamında yönlendirmeye ve desteğe gereksinim 

duyuyorsanız…

Size memnuniyetle danışmanlık hizmeti verebilir ve aşağıda 

açıklanan koşullar altında sizinle birlikte çözümler arayabiliriz:

• Eşinizle ilişkili sorunlarınız varsa ve bu sorunları nasıl çözebile-
ceğinizi bilmiyorsanız;

• Ayrılmayı düşünüyor ve kendinize çocuklarla bundan sonra  
ne yapacağınızı kendinize soruyorsanız;

• Bir ayrılık sonrası muamele ve müşterek velayet konusunda 
sorularınız varsa;

• Patchwork-aile olarak kendinizi aşılması gereken sorunlarla  
karşı karşıya hissediyorsanız;

• Aynı cinsiyete sahip ebeveynler olarak desteğe ihtiyaç duyuyorsanız;
• Çocuğunuzun erken doğumu veya özel bir gelişimi nedeniyle 

kendinizi tedirgin hissediyorsanız;
• Bir aile üyesinin hastalığı, engellilik hali veya ölümü nedeniyle 

bundan sonra ne yapacağınızı bilmiyorsanız;
• Eşinizin veya çocuğunuzun cinsel yönelimi hakkında sorularınız 

varsa…



Çocuklar ve gençler için danışmanlık

Eğer aile, arkadaşlar, aşk ve özlem, okul veya başka konularla 
ilişkili kişisel sorularınız ve sorunlarınız varsa, sizi destekleyebilir 
ve yükten kurtarabiliriz. Bu bağlamda açıkladığınız her şeyin giz-
lilik içinde işleme alınacağından emin olabilirsiniz. Ebeveynlerinizi 
veya kız ya da erkek arkadaşınızı beraberinizde getirebilirsiniz. 
Böylece kendinizi çok daha rahat hissedebilirsiniz.
 

Bu bağlamda sizi,  

• Kendinizi ve durumunuzu daha  
iyi anlamanız,

• Yükten kurtulmanız,
• Yeni çözümler bulmanız için  

destekliyoruz.

Danışmanlık hizmeti

Belirtilen koşullar altında sizi memnuniyetle  

destekleyebiliriz:

• Bir çocuğun davranışları ve/veya gelişim durumu hakkında 

sorularınız varsa;

• Ebeveynlerle temasta endişeleriniz varsa ve/veya veli 

görüşmelerinde destek istiyorsunuz;

• Kendi davranışınızı yansıtmak istiyorsanız;

• Gündelik mesleki yaşamınız nedeniyle kendinizi stres 

altında hissediyorsanız…

 

İhtiyaç duyulması halinde  

kimlik bilgisi verilmeksizin  

bir vaka danışmanlık hizmeti 

mümkündür. 



İletişim

Gençlik ve Ebeveyn Danışmanlık Kuruluşu

Willi-Becker-Allee 10 (4. Kat), 40227 Düsseldorf

Telefon 0211 8995361 

jugend.elternberatung@duesseldorf.de 

www.duesseldorf.de/jugendamt/jeb 

Online-form 

www.duesseldorf.de/jugendamt/eltern-unterstuetzen/ 

jeb-duesseldorf/kontakt/online-anmeldung.html

Çalışma saatleri:

Paz.-Perş. Saat: 8.00–17.00, Cum. Saat: 8.00–15.00
Önceden randevu yapılarak çalışma saatleri dışında  
da görüşme yapılması mümkündür.

Randevu

Danışmanlık hizmeti amaçlı bir görüşme için lütfen randevu  
alınız. Bizlere telefon, elektronik posta veya online iletişim  
formu aracılığıyla ulaşabilir veya kayıt için şahsen başvuruda  
bulunabilirsiniz.

Sekretarya çalışma saatleri:

Paz.-Perş. Saat: 8.30–16.00, Cum. Saat: 8.30–14.00

Acil durumlarda her Çarşamba  

saat: 16.00–17.00 arası  

serbest görüşme saatinden  

yararlanabilirsiniz.

• İsteğe bağlı: Sorularınız, endişeleriniz ve sorunlarınız için 

bize başvurup başvurmamaya kendiniz karar verebilirsiniz.

• Gizli: Dile getirilen her şey gizlilik yükümlülüğüne tabidir.

• Ücretsiz: Tüm teklifler ücretsiz yapılır.

İstemeniz halinde kimlik bilgileri verilmeksizin danışmanlık 

hizmeti alabilirsiniz.

Danışmanlık hizmetinin genel ilkeleri
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