Anlaşmalı boşanmadan önce
yapılması gereken:
Zorunlu Ebeveynler Danışmanlığı
2018 senesinde belirlenen tarihler
Verpflichtende Elternberatung vor einer einvernehmlichen Scheidung Veranstaltungen in türkischer Sprache
Termine 2017

anne ve baba
olmak ömür
boyudur
ifs Familienberatung
Institut für Sozialdienste

Anlaşmalı boşanmadan önce yapılması gereken Ebeveynler-Danışmanlığı

Neden Ebeveynler Danışmanlığı?
Bir boşanma durumu kritik bir olay olmakla birlikte önemli
ölçüde halledilmesi gereken işlemleride beraberinde getirir.

Psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan
yarattığı etkiler ile yaşam şartları ve
ilişkilerde değişiklikler yaratan bu
süreç aile içindeki tüm ilgili kişilerin
de yaşamını değiştirir.

Bu etkinliklerde içerik olarak
boşanan anne ve babanın çocuk
larının bir ayrılma/boşanma durumunu nasıl algıladıkları ve yaş durumuna göre nasıl bir tepki
gösterdiklerine dair konular ele
alınır. Ayrıca çocukların yaşadığı sözkonusu bu zor durum sürecinde
boşanan ebeveynlere en iyi şekilde
refakat etmekteyiz. Buna ilaveten
ebeveynlere nelere dikkat etmeleri ve
çocukların en çok neye gereksinim
duydukları hususunda bilgiler ve
belli tüyolar verilir.

Sosyal Hizmetler Kurumu (ifs);
boşanan ebeveynlerin ayrılık durumunda çocuklarının meydana gelen
ihtiyaçlarını daha duyarlı bir şekilde
karşılayabilme ve bu süreç içinde
onları destekleyebilmeleri-, bunun
yanısıra ayrıldıktan sonra da
çocuklarına karşı olan sorumluluklarını müşterek olarak yerine geti2013 senesinin Şubat ay‘ından beri
rebilmeleri ve onların yaşamlarını
anlaşmalı boşanmalarda zorunlu
düzenleyebilmeleri için düzenli olaolan bu danışmanlıklar işbu etkin
rak Bilgilendirme-Etkinlikleri
liklere katılma sayesinde belgelenmiş
yapmaktadır.
olur.
§ Münakaşa Dışı Kanunu‘nun 95.
Maddesi, 1a Fıkrası uyarınca kabul ve
tensip edilmiştir.
Eşlerin birlikte katılmalarının ücreti
50.– Euro, tek başına katılan kişi
ücreti 30.– Euro‘dur. Kayıtların telefon ile veya yazılı olarak (E-Mail)
yapılması rica olunur.

2018 senesi için belirlediğimiz
tarihler:

Kayıtları ifs Danışma Dairelerine
başvurarak yaptırabilirsiniz

ifs Dornbirn Danışma Dairesi
22.02., 26.04., 28.06., 27.09., 29.11.
her defasında saat 15.00 ile 17.00 arası

ifs Bludenz Danışma Dairesi
Innovationszentrum Bludenz
Wir bieten 2018 folgende Termine an: Klarenbrunnstraße 12
6700 Bludenz
Telefon 05-1755-560
ifs Beratungstelle Dornbirn
bludenz@ifs.at
22.02., 26.04., 28.06., 27.09., 29.11.
jeweils von 15 bis 17 Uhr
ifs Bregenz Danışma Dairesi
St.-Anna-Straße 2
6900 Bregenz
Telefon 05-1755-510
bregenz@ifs.at
ifs Dornbirn Danışma Dairesi
Kirchgasse 4b
6850 Dornbirn
Telefon 05-1755-530
dornbirn@ifs.at
ifs Feldkirch Danışma Dairesi
Ganahl-Areal Schießstätte 14
6800 Feldkirch
Telefon 05-1755-550
feldkirch@ifs.at

Görevimiz size yardımcı olmaktır

