Poradnie są

■■

■■
■■
■■
■■
■■

otwarte dla wszystkich rodzin, dzieci, młodzieży, młodych dorosłych do 26 roku życia,
rodziców z noworodkami lub małymi dziećmi, a także przyszłych rodziców zamieszkałych w Mannheim,
dobrowolne i bezpłatne,
poufne,
otwarte na wszystkie narodowości, wyznania
i kultury,
dostępne również w języku tureckim,
a na życzenie anonimowe.

Informacja i rejestracja
■■
■■
■■
■■

telefonicznie lub osobiście
od poniedziałku do czwartku: w godzinach
9–16
piątek: w godzinach 9–15
Wizyty po wcześniejszym umówieniu

Nasze placówki
regionalne

Poradnia psychologiczna Północ
Sandhofer Straße 22
68305 Mannheim (Luzenberg)
Tel.: +49 (0) 621/293-5530
Faks: +49 (0) 621/293-5533
E-mail: beratung.nord@mannheim.de
Dojazd liniami 1 i 3 oraz 53 i 58,
Przystanek: Luzenberg
Poradnia psychologiczna Centrum
D7, 2a-4
68159 Mannheim (centrum)
Tel.: +49 (0) 621/293-8866
Faks: +49 (0) 621/293-8868
E-mail: beratung.mitte@mannheim.de
Dojazd liniami 2 i 6, przystanek:
Ratusz
Poradnia psychologiczna Południe
Relaisstraße 164
68219 Mannheim (Rheinau)
Tel.: +49 (0) 621/293-6040
Faks: +49 (0) 621/293-6041
E-mail: beratung.sued@mannheim.de
Dojazd linią 1, przystanek: Distelsand
Strona domowa: www.pb-mannheim.de
Polnisch

Poradnia
psychologiczna
dla dzieci, młodzieży i rodziców

Dla rodziców

Dla dzieci i
młodzieży

Dla specjalistów

Oferujemy Państwu doradztwo i wsparcie

Nieważne, ile masz lat, jeśli mieszkasz w Mannheim i szukasz wsparcia w rozwiązaniu problemu, który dotyka Ciebie lub Twojej rodziny,
możesz zwrócić się do jednej z naszych poradni
– w dowolnej chwili i również bez wiedzy Twoich
rodziców.

Dla wszystkich specjalistów, którzy zawodowo
zajmują się dziećmi i młodzieżą, oferujemy

■■
■■
■■
■■
■■

■■

we wszystkich kwestiach wychowawczych,
gdy martwią się Państwo o swoje dziecko,
gdy odnoszą Państwo wrażenie, że coś trapi
Państwa dziecko,
gdy inne osoby, np. wychowawcy, nauczyciele, pediatrzy, zwracają uwagę na problemy,
w przypadku zmian lub sytuacji stresujących
w kręgu rodzinnym lub w przypadku konfliktów i kłótni występujących w najbliższej
rodzinie,

■■
■■
■■

w przypadku skutków rozstania lub rozwodu.
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anonimowe doradztwo specjalistyczne,
zebrania dla rodziców oraz inne spotkania
dotyczące kwestii wychowawczych,
doradztwo w kwestiach zagrożeń, a także
ochrony dzieci i młodzieży.

