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Gönüllü Aile
Korunma ve bakım altında bulunan çocuklara kuruluş
tarafından uygun bulunan dönemlerde, kendi ilgi, yetenek
ve eğitimleriniz doğrultusunda katkı vermek amacıyla
gerçekleştirilen ziyaretler gerçekleştirerek veya uygun
bulunan çocukları hafta sonu, resmi tatil ve özel günlerde
yatılı olarak evlerinizde misafir ederek gönüllü ailesi
olabilirsiniz.
-Gönüllü aile hizmeti kuruluşlar tarafından yürütülür.

Koruyucu Aile
Kurum bakımı altındaki çocukların Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlükleri denetiminde kısa ya da uzun
süreli olarak aileler tarafından bakımlarının sağlanmasıdır.
-Çeşitli nedenlerle biyolojik ailesinden ayrılmak zorunda
kalan,
-Biyolojik ailesi bulunan ancak ailesi tarafından bir süre
için bakılamayan,
-Kurum bakımında olan,
-Zaman içerisinde uygun bakım modeli belirlenecek olan ,
-Biyolojik ailesinin yanına döndürülebilecek olan
çocukların,
KORUYUCU AİLESİ OLABİLİRSİNİZ.

Koruyucu Aile
Bakım Modelleri Nelerdir?
-Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli
Veli ya da vasi dışında kalan kan bağı bulunan akrabalar ya da
çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi yakın
çevresinde olan, tercih etmeleri halinde en az temel ana-baba
eğitimleri kapsamında eğitim almış kişi ve ailelerin sağladığı
bakımdır.
-Geçici Koruyucu Aile Modeli
Acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı oluşturulmamış
ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan
hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılamamış
çocuklar için, temel ana-baba eğitimleri ve Koruyucu Aile Birinci ve
İkinci Kademe Eğitimini almış profesyonel kişi ve ailelerin sağladığı
birkaç gün ile en fazla bir ay arasında değişen bakımdır.
-Süreli Koruyucu Aile Modeli
Biyolojik ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkanı bulunmayan
ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, tercihen
temel ana-baba eğitimleri ve Koruyucu Aile Birinci Kademe
Eğitimini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.
-Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli
Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek
lisans eğitimine sahip olan veya eşlerden biri en az ilköğretim
düzeyinde olmak üzere temel ana-baba eğitimleri, Koruyucu Aile
Birinci ve İkinci Kademe Eğitimlerini almış kişi ve ailelerin sağladığı
bakımdır.

Kimler Koruyucu Aile Olabilir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,
Türkiye’de sürekli ikamet edenler,
25-65 yaş aralığında olanlar,
En az ilkokul/ilköğretim mezunu olanlar,
Düzenli gelire sahip olanlar,
Evli veya bekar, çocuklu veya çocuksuz kişiler.
Koruyucu Ailenin Sorumlulukları Nelerdir?
-Çocuğun temel ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, barınma vb.)
karşılamak,
-Çocuğun fiziksel ve psikososyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için
gerekli koşulları sağlamak,
-Çocuğun yeteneklerinin ve becerisinin el verdiği ölçüde, öncelikle
eğitim ve öğretiminin yanında bir meslek edindirilmesi için gerekli
çabayı göstermek,
-Varsa çocuğun biyolojik ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil
ve zamanda onlarla görüşmesini sağlamak,
-Çocuğa hizmet sunan kişilerle iş birliği içerisinde çalışmak,
-Süreç içinde gelişen, hizmetin gerekli kıldığı yükümlülükleri yerine
getirmektir.
Koruyucu Aileye Verilen Destekler Nelerdir?
-Çocukların; sağlık, giyim, eğitim-öğretim, meslek edindirme kurs
bedelleri ve servis ücretleri,

-Çocuğa yaş ve öğrenim düzeyine göre harçlık ödemesi,
-Koruyucu aileye talepte bulunması durumunda, aylık olarak
koruyucu aile ücreti ödenmektedir.
-Ayrıca çocuğun sağlık harcamaları Genel Sağlık Sigortası
kapsamında Kurum tarafından ödenmektedir.

Evlat Edinme
Bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun olan aile veya kişi
arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk-ebeveyn ilişkisinin
kurulmasıdır.
Nereye Başvurulur?
-Aile Mahkemesine yoksa Asliye Mahkemesine başvurulur.
-Taraflar hakkında araştırma ASPB tarafından yapılır.
-Taraflardan birinin yurt dışında olması halinde öncelikle bulunulan
ülkenin yetkili birimine başvurulması esastır.
Evlat Edinme Türleri Nelerdir?
-Korunma altındaki bir çocuğun ASPB aracılığıyla evlat
edindirilmesi,
-Kişiler arası anlaşma ile evlat edinme.
Evlat Edinme Şartları Nelerdir?
-Yerleşim yeri Türkiye olan T.C. vatandaşları, yerleşim yerlerindeki
il müdürlüklerine,
-Yerleşim yeri yurt dışı olan T.C. vatandaşları ile yabancı ülke
vatandaşları, kabul eden devletin merkezi makamına,
-Türkiye’de bir yıldan fazla oturma izni almış yabancı ülke
vatandaşları ASPB ÇHGM’ye gönderilmek üzere bulundukları yerin
il müdürlüğüne başvurabilir.

-Eşler birlikte, yazılı olarak başvurmalıdır.
-Evli olmayanlar 30 yaşını doldurmalıdır.
-Eşlerden biri diğerinin çocuğunu evlat edinebilir.
-Evli olan eş tek başına evlat edinebilir.
-En az 18 en fazla 40 yaş fark olmalı.
Evlat Edinme Süreci Nasıldır?
Aşağıdaki süreçler adım adım izlenir;
-Kurum personeliyle görüşme,
-Olumlu değerlendirme,
-Bir ay içinde gerekli belgeleri tamamlama,
-Aileyle eşleştirme
-Bir yıllık geçici bakım sözleşmesi,
-Mahkeme kararı ve nüfusa geçirme,
-İstenirse adın değiştirilmesi,
Gizlilik ilkesi süreç boyunca çok önemlidir.

Karıştırılmaması Gereken
Konular Nelerdir?
-Koruyucu aile, gönüllü aile ve evlat edinme hizmetleri
karıştırılmamalıdır.
-Evlat edinme, biyolojik aileleri ile yaşama şansını kaybetmiş
çocuklar için uzun süreli ve istikrarlı bakım sağlamaya yöneliktir.
-Hem evlat edinme hem koruyucu aile modelinde ailelerin
seçimindeki temel kriterler hemen aynıdır.
-Evlat edinmede velayet hukuk yoluyla el değiştirir.
-Koruyucu ailede velayet biyolojik ailededir. Koruyucu aile çocuğun
bakım, yetişme ve eğitim sorumluluğunu devlet ile paylaşır.
-Koruyucu aile sistemi evlat edinmeye basamak olarak
kullanılmamalıdır.
-Çocuğa, evlat edinildiği veya koruyucu aile yanında yetiştiği 4-6 yaş
arasında mutlaka söylenmelidir.

