Stärkung der Erziehungskompetenz

Familienzentrum Rietberg
Wiedenbrücker Straße 36
33397 Rietberg
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
Donnerstag auch

Cep harçlı ğı

09.00 bis 12.00 Uhr
14.00 bis 18.00 Uhr
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Katharina Kneuper
05244 / 986-316
katharina.kneuper@stadt-rietberg.de
Martin Hillemeyer
05244 / 986-308
martin.hillemeyer@stadt-rietberg.de
oder: familienzentrum@stadtrietberg.de FAX 05244 / 986-318
Informationen für Familien finden Sie unter
www.familienzentrum.rietberg.de

Dieser Handzettel wurde erstellt in Anlehnung an einen Flyer im Lokalen
Bündnis für Familie Marzahn-Hellersdorf von Berlin (AG Interinstitutionelles
Projekt zur Stärkung der Erziehungskompetenz) www.ipse-mh.blogspot.de .

Rietberg

Anne ve babalara çocuklarına ne kadar cep harçlı ğı vermeleri
gerektiğini söyleyen bir kanun yok.
Ancak: Her gencin kanunlara göre „geli şmesinin teşvik edilmesine ve
özsorumluluk bilincine ve toplumla uyumlu bir ki şiliğin geliştirilmesi
yönünde e ğitilmesine“ hakkı vardır (Çocuk ve Gençlere Yardım
Kanunu [Kinder- und Jugendhilfegesetz] Madde 1 ).
Parayı kullanmasını bilmeyen bir ki şi toplum içinde nasıl
özsorumluluk üstlenip ya şayabilir? Bu yüzden a şağıdaki şekilde
ödenen, haftalık veya daha büyük çocuklar için aylı k bir cep harçlı ğı
mantıklıdır:
- önceden belirlenmi ş, eşit miktarda (yoksa hesap yapılması
öğrenilemez),
- başarılara ve koşullara bağlı olmadan (bu ödülden farklı
olarak cep harçlı ğının tanımıdır)
- büyük ölçüde istedi ği gibi kullanılabilir.

Anne ve babalar uygun bir ceza olarak cep harçlı ğının geçici olarak
ödenmemesi şeklinde bir ceza da verebilirler.
Cep harçlı ğının ne kadarının nerede ve nasıl kullanılaca ğı kesin
olarak belirlenmesi isteniyorsa, birlikte hesap yapılmalı, nelerin anne
ve baba tarafından karşılanacağı ve nelerin çocukların maddi
sorumluluğuna dahil olacağı konuşulmalıdır.
Küçük çocukların harçlıklarını mantıklı bir şekilde taksim etme gibi
matematiksel becerileri yoktur. Onların giderleri de daha azdır.
Anne ve babalar çocuklarının fiili geçim masrafları nı da göz önünde
bulundurmalıdırlar (sinema, diskotek genelde anne ve babaların dü
şündü ğünden çok daha pahalıdır).

Özellikle cep harçlı ğının miktarı tartı şmalara neden olmaktadır;
genel olarak geçerli kurallar yoktur. Çok sayıda faktörün göz önünde
bulundurulması gerekmektedir.

Ne kadar verileceği, bu parayla nelerin alınması gerektiğine de
bağlıdır. Bütün para istendi ği gibi kullanılabilecekse, okul ihtiyaçları,
makyaj malzemesi gibi önemli şeylerin tutarından daha az olmalıdır.

Önemli bir faktör anne ve babanın maddi olanakları, aylık gelir ve
çocukların sayısıdır. Okul çevresi de bir rol oynam aktadır. Çok daha
az veya fazla parası olan, sosyal yetkiler geliştireceği yere, çok çabuk
dışlanır.

Gençler 18. ya şlarını doldurana kadar sadece sınırlı bir hukuki i şlem
yapma ehliyetine sahiptirler. Satış sözle şmeleri sadece anne ve
babanın onayıyla yapılabilir. Anne ve babanın onayı olmadan sözle
şme geçersizdir ve satıcı malı geri almak ve parasın ı iade etmek
zorundadır (Medeni Kanun [BGB] Madde 107 ve sonrakileri).

Cep harçlı ğı istendiği gibi kullanılabilir, yani parayı alanlar bununla
hemen hemen istedikleri her şeyi yapabilirler. Ancak anne ve babalar,
gençlere zarar veren belirli ürünlerin (alkol, uyu şturucu, silah)
alınmasını yasaklayabilir, bunu ö ğrendiklerinde müdahale bile etmek
zorundadırlar. Anne ve babalar aynı şekilde çocuklarının paralarını
güvenilmeyen piyangolara yatırmalarını, oyun ot omatlarında
şanslarını denemelerini veya paralarını karanlık ki şilere ödünç
vermelerini engellemek zorundadırlar.

Nakit ödemelerde gençler anne ve babanın onayına muhtaç
değillerdir. Hayvan satın almak için kısıtlamalar geçe rlidir (balıklar
ancak 14 yaştan itibaren, sıcak kanlı hayvanlar 16 yaştan itibaren).

