Mein Kind
- Ohne Wenn und Aber!
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STÄRKUNG VON LSBTI+ UND IHREN FAMILIEN

„Kayıtsız Şartsız Benim
Çocuğum”

Liebe Eltern, liebe Angehörige,

 wenn es Sie zu sehr beschäftigt, was andere über Ihre Familie denken könnten,

E-Posta: meinkind@tbb-berlin.de
Telefon ile irtibat saatleri (isim vermeden
de arayabilirsiniz):
Salı
: 09:00-12:00 arası
Çarşamba : 13:00-15:00 arası
Perşembe : 15:00-17:00 arası
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 wenn Sie selbst aus diesem Grund
leiden,
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 und wenn Sie an all dem etwas ändern
wollen,
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Günseli hanım, oğlu eşcinsel
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Sie sind nicht alleine!
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In einer vertrauensvollen Atmosphäre
können wir gemeinsam nach Lösungen
für Ihre Probleme suchen. Darüber hinaus
unterstützen sich Familien, die ähnliche
Erfahrungen machen, gegenseitig.
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Viele Menschen machen ähnliche Erfahrungen wie Sie.
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 dann wenden Sie sich bitte an uns!

LGBTİ+ VE AİLELERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
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 wenn die Beziehung zu Ihrem Kind
leidet,

Kayıts ız Şarts ız
Benim Çocuğ um
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 wenn es Ihnen beispielsweise schwerfällt,
Ihr Kind so zu akzeptieren, wie es ist,

Oranienstr. 53
10969 Berlin
Tel. : +49 (30) 21 96 40 54
Faks : +49 (30) 61 30 43 10
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 wenn ihr Kind schwul, lesbisch, bisexuell,
trans* oder intergeschlechtlich ist und
Sie aus diesem Grund viele offene Fragen haben,

Mein Kind – Ohne Wenn und Aber!
Stärkung von LSBTI+ und ihren Familien
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Bu proje Berlin Adalet, Tüketici Hakları ve Dışlanmaya Karşı Korunma
Senatörlüğü, Ayrımcılığa Karşı Eşit Muamele Eyalet Dairesi tarafından
desteklenmektedir.
Dieses Projekt wird gefördert durch die Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung, Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung des Landes Berlin

„Ne çocuklarımız yanlış,
ne de bizler yalnızız!”
„Weder sind unsere Kinder falsch,
noch sind wir alleine!”

Bize ulaşın:
Çünkü artık yalnız değilsiniz!

Ebeveyn Destek Grupları

Kayıtsız Şartsız Benim Çocuğum –
Aileleri destekleme ve güçlendirme
programı ile

Kayıtsız Şartsız Benim Çocuğum – Aileleri
destekleme ve güçlendirme programı,
LGBTİ-ailelerini bir araya getiriyor.

 bundan dolayı çocuğunuzla ilişkiniz
bozuldu ise

Çocuğunuzun cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği ile ilgili kaygılarınızı uzmanlarla ve sizin gibi benzer durumda olan
ailelerle paylaşabilirsiniz.

Aynı ya da benzer süreçlerden geçen
anne ve babalar, gizlilik ilkesine bağlı
kalarak çocukları ile ilgili deneyimlerini
güvenilir bir ortamda paylaşabilecekler.

 benim çocuğum neden böyle oldu
diye kendinize sorular soruyorsanız

Böylelikle cevapsız kalan sorularınıza
birlikte yanıtlar bulabiliriz.

Birbirini destekleyen ebeveynlerden oluşan bir gruba dahil olmak istiyorsanız
lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Yalnız değilsiniz!
Sevgili aileler,
çocuğunuz, kardeşiniz veya herhangi bir
yakınınız eşcinsel, biseksüel, trans ya da
interseks (LGBTİ+) ise ve siz,
 bunu kabullenmekte zorluk çekiyor ve
üzülüyorsanız

 biz neyi, nerede, ne zaman yanlış yaptık diye kendinizi suçluyorsanız

„Ne çocuklarımız yanlış,
ne de biz yalnızız!“

 el alem ne der diye kaygılarınız var ise
 bu konu hakkında kimseyle konuşamıyor, kendinizi yalnız hissediyorsanız
Aramızda birçok insan benzer süreçlerden geçmektedir.
Tüm bu endişelerinizi anlıyoruz. Ve size
bu ve benzer konularda destek veriyoruz.

Lütfen bizimle iletişime
geçiniz!

Ömer bey ve oğlu Öner

„Ebeveyn olarak asıl başarısızlık
çocuğunu, olduğu gibi kabul etmeyip
reddetmektir!”

Peki biz size nasıl ulaşabiliriz?

İstanbullu LGBTİ+ ebeveyn grubu

Çünkü siz yoksanız biz
eksiğiz!

