
Bireyler ve aileler için Eigen Kracht KonferansıKonferans nasıl geçer? 
     
        Yardım görevlileri toplantının ilk kısmında konferansa katılan kişilere bilgi verip soruları 
cevaplar. Zorunlu yardım durumunda uzman kişi veya kişiler planın içeriği hakkında ne gibi 
şartlar koştuğunu açıklar. Bilgilendirme bölümünden sonra tüm yardım görevlileri ve Eigen Kracht 
koordinatörü toplantı salonunu terk eder.

 Sadece söz konusu kişi, aile, dostları ve tanıdıkları toplantının bu ikinci bölümüne katılır. 
Kendi aralarında durumu ve bu durumu ele almak için neler yapılması gerektiğini görüşürler. 
Yapılan Eigen Kracht Konferansı sonunda hemen hemen her zaman bir plan ortaya çıkar. Bu 
plan, katılan herkesin onayladığı anlaşmaları içerir. 

 Toplantının son kısmı plan yapıldıktan sonra başlar. Eigen Kracht koordinatörü tekrar 
toplantı salonuna döner ve yapılan anlaşmaların herkes için açık olup olmadığını sorar. Ancak 
planın içeriğine karışmaz! Takiben planı teslim almak ve (zorunlu yardım durumunda) kabul etmek 
üzere yardım görevlisi içeri girer. Bu plan yardım hizmeti için rehber niteliğini taşır.

Eigen Kracht Konferansı sonrası
Eigen Kracht koordinatörü sonradan planın toplantıya katılan herkese gönderilmesini sağlar.
Planın iyi bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını görüşmek üzere kimlerin ne zaman bir 
araya geleceği de planda ayrıca bildirilir. Eigen Kracht Konferansı için özel bir site hazırlanır 
(www.e-kracht.nl), ve katılımcılar bu site aracılığıyla birbiriyle iletişim sağlarlar. Bu aşamadan 
sonra Eigen Kracht koordinatörünün görevi biter ve bir daha sizinle ilişki kurmaz. Artık planın 
uygulanması ve sorunun çözümü, söz konusu kişilerin kendi elindedir.

Başvuru 
Kişinin tek başına içinden çıkamadığı ve bir planı gerektiren her türlü durumlarda, bir Eigen 
Kracht Konferansı yapılması mümkündür. Toplantı veya şartsız bilgilendirme görüşmesi için söz 
konusu kişinin kendisi, yakınları veya yardım görevlisi başvuruda bulunabilir.

Daha fazla bilgi ve film için: www.eigen-kracht.nl

Eigen Kracht Centrale görevlileri tüm Hollanda genelinde çalışırlar. 
Ücretsiz telefon numarası: 0800-33 77 835 (0800 - EERST EK)
e-mail adresi: info@eigen-kracht.nl

Eigen Kracht Centrale Kurumunu Facebook, Hyves ve Twitter’de 
bulabilirsiniz.

Eigen Kracht Centrale, vatandaşların katılımcı olmalarını ve birlikte çözüm bulmalarını 
sağlamak için vardır. Bu kurum özellikle kişilerin kendi yaşamları hakkında kendilerinin söz 
sahibi olmalarını sağlayarak, bireylerin kurumlar ve devlet daireleriyle teması söz konusu 
olduğunda bu tutum daha da önem kazanmaktadır. Eigen Kracht Centrale öteki kurum ve 
kuruluşlara ve profesyonel görevlilere Eigen Kracht Centrale’nın vizyonu doğrultusunda 
çalışmaları için destek ve eğitim vermektedir.

© EKC 2013  Eigen Kracht Centrale kurumu ANBI-statüsüne sahiptir.
Bu broşür FSC normu temelinde %100 geri dönüşümlü klorsuz beyazlaştırılmış kağıda 
basılmıştır.       

     Kuzenimin 
durumunun pek iyi 
olmadığını tahmin 

ediyorum. Bir 
s̨eyler yapmamız 

gerek!”
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Gelece   iniz için...
Birlikte plan yapıp...
Birlikte karar verin! 

ğ 

   Sadece 
kendi aramızda 

konu ̨stuk, yabancı 
birileri olsaydı 

görü ̨sme mutlaka 
çok farklı 
geçerdi.”

  Nelerin 
olabileceğine 

kendimin karar vere-
bilmesi ve birçok 

kis̨inin bana bu konu-
da destek olması çok 

iyi bir duygu.”



        İşbirliği ve diyalog  
yoluyla oluşturulmuş 
herkese ait bir plan

Kuruluşlar ve aileler arasında köprü kurmak 



  Çevre
• Değişken
• Serbest bağlantılar/
   ilişkiler
• gayrı resmi
• serbest tartışma 
  ortamı
• doğum günü

    Bu kadar
 yakınımın benim

 geleceğim için kafa 
yoracağı süpriz oldu. 

Bu kadarını 
beklemiyordum 

doğrusu.”

 Meslek Dünyası
• yapılandırılmış
• bürokratik
• resmi
• prosedürlü
• bol toplantılı

İnsanlar bazen bazı şeylerin altından tek başına kalkamaz. Günlük yaşamdaki 
bazı olaylar öylesine olağanüstü, karmaşık veya karışıktır ki, insan yardıma 
veya desteğe ihtiyaç duyar. Peki bu nasıl sağlanır? Sorunun ele alınış şekli, söz 
hakkı ve kontrolü kimin elinde olmalı? İşte yapacağınız Eigen Kracht Konferansı 
bu konuda size çözüm olanakları sunar. Bu Eigen Kracht Konferansı esnasında 
aileniz, tanıdıklarınız ve akrabalarınızla birlikte sorunu çözmek için bir plan 
yaparsınız; Herkesin uygulayabileceği ve ilerisi için yol gösteren bir plan. 

Eigen Kracht Konferansı
İşler ters gittiğinde birçok insan genelde oturur kendisi bir plan yapar. Bazen de bu mümkün 
olmayabilir. İşte bu durumda aileniz, yakınlarınız ve dostlarınız ile birlikte yapacağınız Eigen 
Kracht Konferansı, size yol gösterebilir. Bu kişiler somut ve açık bir soruya cevap bulmak için 
bir araya gelirler. Örneğin soru şöyle olabilir: “Çocukların güven içinde yetişmesi için neler 
lazım?”, “Kendi başıma oturmam için neler lazım?”, “Artık dolaşmakta zorlanıyorum, acaba 
yalnız kalmayı nasıl önlerim?” Yapacağınız toplantı esnasında, soruna çözüm getirecek bir plan 
yapmak için tecrübeler, endişeler, fikirler ve çözümler paylaşılır. 

Bağımsız Eigen Kracht koordinatörü
Toplantıya katılacak kişilerin bir araya getirilmesi ve gerekli bilgilerin toplanmasında bağımsız 
çalışan Eigen Kracht koordinatörü önemli bir rol oynar. Bu koordinatör yardım görevlisi değildir, 
ancak normal başka görevlerinin yanısıra senede birkaç kez bu görevi de yerine getirmektedir. 
Eigen Kracht koordinatörü durumun içeriğine karışmaz, planın içeriği bakımından bir çıkar 
gütmez. Kendisi sadece sorun yaşayan kişinin evine giderek bilgi verir ve başka kimlerin çözüm 
hakkında fikir yürütebileceğini sorar. Ne kadar fikir, o kadar iyi bir plan ortaya çıkar.  
 

Kurulus̨ lar ve aileler arasında köprü görevi  
Yardım gerektiğinde kişinin bütün ipleri elinde tutması mümkün olmayabilir. Meslek dünyasının 
organizasyon ve çalışma şekli, (genelde) insanların yaşam dünyasına uymayabilir. İşte 
yapacağınız Eigen Kracht Konferansı, bu kuruluşlar ve aileler arasında köprü vazifesi 
görür. Meslek dünyasının bilgi, deneyim ve olanakları kendi yakınlarınız ile paylaşılır. Kendi 
yakınlarınızın göstereceği ilgi, onların deneyim ve yakınlığı, paylaşılan bilgiler temelinde 
kararlar almayı kolaylaştırır. Ve sonuçta herkesin katkıda bulunduğu bir plan ortaya çıkar. 

Hazırlık
Eigen Kracht koordinatörü herkesi şahsen davet eder ve tüm katılımcıları konferansa hazırlar. 
İyi kararların alınması için konuları aydınlatabilecek uzmanları araştırır. Hizmet veren 
görevlilerin toplantıya katılmaları gerekliyse, onlar da davet edilirler. Eigen Kracht koordinatörü 
toplantıya katılan kişilerin kendilerini nasıl rahat hissedebileceklerini sorar. Çocuklar, bazen de 
yetişkinler, toplantı esnasında birilerinin kendilerine destek olmasını ve görüşlerini dile getirmesi 
için yardımcı olmasını isterler. Bu kişiler Eigen Kracht koordinatörü aracılığıyla yardımcı birini 
seçerler. Konferans için hazırlıklar ortalama altı ile sekiz hafta sürer, ancak acil durumlarda bir 
hafta içinde de bir araya gelinebilir! Bu sürenin çabukluğu katılacak kişilere bağlıdır. 
 

Profesyonel kis̨ ilerin yardımı
Yardım görevlileri toplantının başında bilgi verir. Örneğin yapılan yardımlar, bakım, olumlu 
beklentiler hakkında. Ayrıca herhangi konuda yardım, hastalık, şikayet veya süreçler konusunda 
da yardım görevlileri katılımcıları aydınlatır. Mahkeme kararıyla zorunlu yardım durumunda, 
aile vasisi veya kişiyi topluma kazandırma görevlisi gibi uzmanlar plan konusunda şartlar 
koşabilirler. Bu şartlar önceden toplantıya katılan herkese bildirilir. 

Ne zaman ve nerede?
Eigen Kracht Konferansının saatini katılımcılar kendileri belirler. Katılımın yüksek olması için, 
toplantı genelde akşamları ya da haftasonları yapılır. Toplantı ortalama beş saat sürer ve süre 
için önceden bir kısıtlama getirilmez. Eigen Kracht koordinatörü davet edilen kişilerle birlikte 
gerekli yiyecek ve içeceği temin eder. Toplantı görüşmenin gerektiği kadar uzun sürebileceği ve 
herkesin kabul edebileceği bir yerde yapılır.

Bağımsız Eigen Kracht koordinatörü

 Eigen Kracht 
 Konferansı

1. Bilgilendirme
2. Zaman dilimi içinde

3. (Güvenli) Plan
sunumu

    
    Durumu-

mun ne kadar 
kötü olduuğunu 

itiraf etmek, beni 
gerçekten çok 
heyecanlan-

dırdı.”


