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Aileler kendilerine çeki düzen verdiklerinde toplumda kendine çeki düzen vermiş
olacaktır.(Konfüçyüs)

Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler,bütün mutsuz ailelerse kendilerince mutsuzdurlar.(Leo
Tolstoy)

Bir aile kurmak ve çocuk yetiştirmek yaşamın en önemli fırsatı ve en zor mücadelesidir. Fakat
ailelerin kullanma talimatları ve el kitapları yoktur dostlar.

Konya Aile Danışma Merkezi, Öğretmenevleri Mah. Larende Caddesi, No: 13 MERAM
adresinde İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün alt katında ,müstakil mekanında fiilen hizmet
vermeye başladı.

Kuruluşumuz ailelerin ekonomik, toplumsal, sosyal, kültürel ve psikolojik sorunlarla baş
edebilmeleri için korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla açılan merkezdir.
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Merkezimizde, daha çok eşler arasındaki anlaşmazlıklar, ana-baba-çocuk arasında yaşanan
sorunlar, evlilik içi çatışmalar, boşanma konularında ağırlıklı olmak üzere aile içinde şiddet
gören ya da terk edilen kadınlar, evden kaçan genç kızların sorunları, ergenlik dönemi
problemleri ve kuşaklar arası çatışma konularına yönelik başvurular olmaktadır. Bu tür
başvurularda, mesleki çalışma tekniklerinden sosyal kişisel çalışma, sosyal grup çalışması ve
toplumla çalışma teknikleri kullanılmaktadır. Ayrıca seminer, konferans, söyleşi grupları vb.
çalışmalarla, aile bireylerinin bilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi, sorunlarını tanıma ve
çözme potansiyellerinin geliştirilmesi ve sağlıklı bir aile yaşamını sürekliliğinin sağlanması
yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Kadın ve aile sorunlarıyla ilgili faaliyette bulunan dernekler ile müdürlüğümüz güç ve faaliyet
birliği oluşturarak çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. İlimizde resmi nikahı olmadan evliliklerini
sürdüren, ekonomik ve kültürel nedenlerle nikah yaptıramayan ailelere yardımcı olmak
amacıyla Toplu nikah organizasyonu düzenlenmektedir.

Ayrıca Merkezimiz özürlü çocukları da unutmamış, özel eğitim alanında bilgi, deneyim,
performans ve verimliliğin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla Merkezimiz öncülüğünde
ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim semineri düzenlenmektedir.

Yeni medeni kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Aile Mahkemelerinde görülen boşanma
davalarında merkezimizde görevli meslek elemanları, boşanmak üzere olan ailelerle çalışmalar
yapılmaktadır.
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Ailenin Bütünlüğünün Korunmasına yönelik Aile İçi Şiddet konularında il geneli düzeyinde
Konya Valiliğimiz ile işbirliği halinde, bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili
olarak :

- İlimizdeki basın-yayın organlarının ilgisini çekmek amacıyla aile içi şiddet konusunda basın
açıklaması yapılmaktadır,

- Yine İlimizdeki basın-yayın organları aracılığı ile halkımızın bu konuda bilinçlenmesine
yönelik yayınlar yapılmasına teşvik edilmektedir,

- İl, İlçe ve köylerimizdeki mahalle muhtarlarına aile içi şiddet hakkında bilgi verilmiş,
bölgelerinde aile içi şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve yaşlıların yasal haklarını kullanmaları
yönünde bilinçlendirme yapılmaktadır,

- İlimizdeki yerel yönetimler ile kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili bilgi verilerek, kendi
çevrelerinde ve çalışma alanlarında üzerlerine düşen görevi yapmaları istenmektedir,
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- Yukarıda bahsedilen konuların ayrıntılı bir şekilde işlendiği “Aile İçi Şiddet” konusunda bir
konferans düzenlenmektedir,

Aile içi şiddet konusunda yapılacak çalışmalara, İlimizdeki gönüllü kurum ve
kuruluşlarında katılımı, desteği sağlanmaktadır.

Sözün özü : Aile ile ilgili bir probleminiz olursa, ya da böyle bir problemi olanlarla
karşılaşırsanız lütfen bize yönlendirin.Kuruluşun Müdürlüğüne acizane ben vekalet
ediyorum ve bu konuda uzman 3 meslek elemanı arkadaşımla çalışıyoruz. Aile bizim
üzerinde titrediğimiz toplumun en temel sigortası. Onu korumak,yaşatmak,geliştirmek
için el birliğiyle çalışalım.
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