Roppov
Veliler çalışması
Değerli veli (ler),
VZW Roppov (dernek) yardım gören velilerle olan işbirliğini desteklemeyi amaçlıyor.
Bu sebepten dolayı Roppov derneği veli grupları ve görevli yardımcılara çalışma grupları
düzenliyor.
Bu veli grupları, Özel Gençlik Yardımında rehberlik gören çocukların velilerine yönelik
hazırlanmıştır. Çalışma gruplarında ise, görevli yardımcılarla, velilerle nasıl daha iyi birlikte
çalışabileceklerini konuşuyoruz.
Bunun için velilerin görüşlerine ihtiyacımız vardır. Velilerle görüşerek, onların tecrübelerini ve
sorularını daha iyi dikkate alabiliriz.
Özel Gençlik Yardımı çerçevesinde siz veya çocuğunuz yardım
görüyor musunuz ?
Gördüğünüz bu yardım hakkında yaşadığınız tecrübeler üzerinde
görüş belirtmek ister misiniz? Şimdiki veya daha önceki
tecrübeleriniz olabilir.
Bu görüşü değişik şekillerde belirtebilirsiniz :
Bize yazabilirsiniz, telefon edebilirsiniz veya mail gönderebilirsiniz :
VZW Roppov, Martelaarslaan 212, 9000 Gent, tel : 09.224.09.15, info@roppov.be.
Web sayfamızda veliler için bir forum vardır : www.roppov.be
Yardım hakkında neler düşündüklerinizi başka velilerle konuşarak
paylaşmak ister misiniz ?
Yapılan yardım çerçevesinde size göre iyi olan ne dir ve daha nasıl
düzeltilebilir ?
Veliler grubunda anlatabilirsiniz.
Veliler grubunun nerede ve ne zaman olduğunu rehberinize sorun veya bizi arayın.
Ekte bulunan soru listesini de doldurabilirsiniz. Bu soru listesi gizli
tutulacaktır.
Hiçbir isim doldurmayınız, ne sizin, ne çocuğunuzun, ne
yardımcınızın, ne kuruluşun.
Ancak önemli olanlar şunlardır :
* veli olarak bu yardım hakkındaki görüşünüzü anlatın,
* sizce iyi olan çalışma yönteminin ne olduğunu anlatın,
* siz neyin başka şekilde olmasını arzu edersiniz.
Veli olarak, içinde bulunduğunuz pozisyonu nasıl değerlendirdiğinizi bize bildirin.
Doldurulmuş listeyi gönderebileceğiniz adres : VZW Roppov, Martelaarslaan 212, 9000 Gent.
Veya kapalı bir zarfta rehberinize veriniz.
Buraya doldurduğunuz cevaplar sadece VZW Roppov (dernek) tarafından kullanılacaktır. Böylece
çeşitli velilerden çeşitli tepkiler toplayabiliriz. Bu değişik görüşlerden veliler için önemli olanları
seçiyoruz. Bu bilgiler sayesinde yazılar hazırlayıp görevli yardımcılara ve idare yöneticilere

sunuyoruz.. Bazen Roppov’a (dernek) sorular yöneltiliyor veya bir konu hakkında tavsiyede
bulunuyoruz.Bu cevabı verebilmek için de velilerin görüşlerini kullanıyoruz.
Sorular :
1.

Vlaanderen ilinde yapılan hizmet iyi düzenlenmiş midir ?
Evet ise neden, hayır ise neden ?

2.

Siz veya çocuğunuz hizmet almadan önce :
Bu konuda yeterince bilgi sahibi miydiniz ?

Hangi konu hakkında önceden daha fazla bilgi sahibi olmak ister diniz ?

3.

Rehberlik esnasında :
Beğendiğiniz konu hangisi dir ?

Hangi konunun başka türlü olmasını ister diniz ?

4.

Görüşünüzü yeterince söyleyebildiğinizi düşünüyor musunuz ?

5.

Rehberlik esnasında daha fazla bilgi sahibi olmak ister miydiniz ? Hangi konuda ?

6.

Birlikte çalışmak için size yeterince fırsat veriliyor mu ?

7.

Başka beklentileriniz mi vardı ? Hangisi ?

8.

Yapılan yardım size nasıl destek oluyor ?

9.

Sizce yapılan yardım nasıl daha iyi olabilir ?

10.

Rehberlikten sonra başka beklentiniz var mıydı ?

Özel Gençlik Yardımında hangi servisle tecrübeleriniz var dır ?
kurum – aile yurdu – günlük merkez – evde rehberlik –
rehberlik çerçevesinde kendi başına oturmak – koruyucu yardım – gözlem merkezi
Özel Gençlik Hizmeti Kurumu – Gençlik Mahkemesi Sosyal Servisi
veya diğer : ..........................................................................................
Yardımlarınız için teşekkürler

