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A.A.E.S.E.M.O
Moselle açık bir ortamda eğitim ve sosyal eylem derneği

S.E.M.O/S.R.P

BUS : Ligne A
"Arrêt INTENDANTS JOBA "
Locaux SEMO/SRP
Parc des Varimonts
10, avenue de Thionville
57140 WOIPPY
: 03.87.63.80.40

Parc des Varimonts
10, avenue de Thionville
57140 WOIPPY
Tel : 03.87.63.80.40
Faks : 03.87.66.83.06
E-mail : secretariat@aaesemo.fr

• A.A.E.S.E.M.O. Moselle bölümünde, iki
hizmetin yönetimini animasyonunu ve
koordinasyonunu sağlar.

• Açık ortamlarda eğitim eylemi hizmeti, aile
ortamında yaşayan çocukları korumayı
amaçlar ve idari ve adli makamların talebi
üzerine müdahale eder.

• Derneğin amacı, tek seferlik işlem yoluyla
veya yönettiği ya da katıldığı hizmetler
aracılığıyla zor şartlardaki küçükler ve aileleri lehine herhangi bir eğitimsel ve
sosyal, maddi ya da ahlaki eylem
geliştirmektir.

• Hizmetin amaçı eğitim yardımı önemleri çerçevesinde ailelere yardım ve tavsiye
sağlamaktır, medeni kanunun 375. madde
hükümlerine göre, olabildiğince çoçuğu reşit
olasıya kadar (0 yaştan 18 yaşa kadar) aile
ortamında tutabilmektir.
• SEMO, Moselle Departman Konseyi tarafından finanse edilmektedir.

• Reşit olmayanlara yönelik cezai tazminat
tedbiri, suçlu çocuklara görecelidir 2 Şubat
1945 tarihin’de 45-174 nolu maddenin 12-1
ninci maddesine tabidir.
• Ceza tazminatı tedbiri, bir cezai suçun
küçük bir yazarıyla ilgili olarak, tazminat
sürecine girmesi teklif edilen eğitimsel bir
tedbirdir.

• Küçükleri ev ortamında veya çevrelerindeki sosyal kumaş’da
korumak, entegre etmek veya
yeniden yerleştirmek için kamu
makamları ve yerel makamlarla işbirliği
içinde hareket eder.
• Özellikle derneklerle ortaklık içinde,
çocuk koruması’na ve tüm entegrasyon
veya yeniden
entegrasyon faaliyetlerini, dışlanma veya
izolasyonu azaltmak için çalışır.

• Cezai tazminat tedbiri, Sayın Vali'in aldığı
karar uyarınca kanunla faturalandırılır.
Bütçe kontrol yetkisi Moselle'deki
Gençlerin Yargısal Korunması Daire
Başkanlığıdır. Hizmet, yılda 200 ölçüm
yapma yetkisine sahiptir.

