CTC ile Prevensiyon
Prävention mit CTC

Prevensiyon nedir?
Was ist Prävention?

Prevensiyon önleyici tedbir almakdır. Bazı önlemler alınarak ,kötü birşeyin olmasını önlemektir.

Temel Dayanaklar - Grundlagen
Bazı durumlar gençlerin sorunlu olmasına (örneğin yasa dışı işler yapmasına, madde kullanmasına) elverişli
ortam yaratır. Bunlara risk faktörleri diyoruz. Koruyucu faktörler ise (örneğin okulda takdir ve kabul görme,
sağlam ve istikrarlı bağlar) bu tehlikeyi azaltır ve sağlıklı bir gelişime olanak sağlar. Bu ikisi arasındaki bağlantı
bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

CTC nedir?
Was ist CTC?

„Communities That Care“ (CTC) bir programdır ve tercüme edildiğinde anlamı‚‚ önemseyen, ilgilenen Belediye‘
olmaktadır. Bir mahallede anahtar isimleri bir masa etrafında toplayarak mahalle/semt ekipleri
oluşturulmasına destek sağlar. Ortaokullarda yapılan bir anket sayesinde gençlerin en çok hangi konularla
ilgilendiği tespit edilir. Bu bilgi yönünde gençlere mahallede cazip etkinlikler sunulur. Burada amaç risk
faktörlerini azaltmak ve koruyucu faktörleri güçlendirmektir.

Braunschweig da neden CTC uygulaması yapıyoruz?
Warum CTC in Braunschweig?

Braunschweig Belediyesi bugüne kadar kent çapında iki kez genç anketi
yapmıştır. Elde edilen veriler sözkonusu semt ve okullarda tam uyumlu
önleyici programların geliştirilmesine hizmet etmektedir.
CTC uygulamasının avantaj ve faydaları:








Tüm gençler dinlenir
Bilimsel denenmiş metodlar uygulanır
Bölgede tüm aktörleri kapsayan bir ağ oluşturulur
Uygulamada olan programlar konusunda genel bilgi verir
Programlarda eksiklik veya kesişmeler saptanır
Bütçe harcamaları tam hedefine ulaşır
Düzenli anketler sayesinde değişimleri tespit etmek kolaylaşır
Önleyici tedbirler sayesinde bütçe tasarrufu sağlanır

CTC nasıl uygulanır?
Wie wird CTC umgesetzt?

CTC birbirini izleyen aşamaları olan kesintisiz bir süreçtir:
Aşama 1:
Aşama 2:
Aşama 3:

Aşama 4:
Aşama 5:

CTC hazırlama, çerçeve belirleme
Ekip yönetim kadrosu ve mahalle ekibini
kurma, öğrenci anketi yapma
Anket sonuçları doğrultusunda risk ve
kompatansları saptayarak bölge profili
oluşturma
CTC- Önleyici program kapsamında bir
eylem planı oluşturma
Eylem planını uygulama, sonuçları
değerlendirme

CTC- Aşamaları şu anda Lamme semtinde denenmektedir.
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