JESTEŚMY ZAWSZE NA MIEJSCU

KONTAKT

Oferty Centrum Rodziców i Dzieci są skierowane do (przyszłych)
rodziców z dziećmi w wieku od 0 do 3 lat. Nie ma znaczenia, czy
dziecko uczęszcza do tej placówki.

Prosimy o kontakt z nami. Chętnie udzielimy
informacji o aktualnych ofertach.

Można do nas przyjść lub skontaktować się z nami w
następujących sytuacjach:

Więcej informacji o wszystkich Centrach
Rodziców i Dzieci w Mannheim oraz na temat
Frühe Hilfen znajduje się na stronie:
www.mannheim.de/fruehehilfen

▪ aby wymieniać się doświadczeniami z innymi rodzicami w
podobnej sytuacji oraz wzajemnie się wspierać,
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▪ w przypadku pytań dotyczących rozwoju dziecka lub zmartwień,
▪ w przypadku pytań dotyczących swojej sytuacji rodzinnej, zawodowej lub społecznej.
Miło nam będzie współpracować z Państwem i dzieckiem.

Będziemy wdzięczni za wsparcie:
koto darowizn „Frühe Hilfen”
Sparkasse RheinNeckarNord
IBAN: DE63 6705 0505 0030 2013 70
BIC: MANSDE66XXX
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Jako matka i ojciec, nawet jeśli właśnie nimi zostajecie, chcecie
zapewnić dziecku dobre wychowanie oraz dobre warunki życia.

Są różnorodne i ukierunkowane na potrzeby dzieci oraz ich matek

W zespole Centrum Rodziców i Dzieci pracują specjaliści z różnych
grup zawodowych. Na życzenie możliwe są również rozmowy
indywidualne.

Dbanie o dziecko wiąże się z nowymi zadaniami i pewnymi
wyzwaniami.

Są to na przykład:

Nasi specjaliści w Centrum Rodziców i Dzieci z uwagą wsłuchują
się w wasze sprawy. Doradzają m.in. w kwestiach wychowania,
zdrowia, rozwoju oraz w przypadku zagadnień związanych z
prawem socjalnym.

▪ grupy rodziców z dziećmi

Centrum Rodziców i Dzieci zapewnia przede wszystkim przestrzeń
i czas na spotkania, wspólne spędzanie czasu, zachęcanie,
zabawy i naukę.
Centrum Rodziców i Dzieci jest otwarte dla wszystkich matek i
ojców z dziećmi w wieku od 0 do 3 lat oraz dla przyszłych rodziców, bez względu na narodowość, wiarę i kulturę.

i ojców.

▪ otwarte spotkania / otwarte grupy dla matek z małymi dziećmi

▪ kawiarnia dla rodziców z dziećmi
▪ śniadania tematyczne
▪ wspólne gotowanie
▪ wycieczki

▪ Na miejscu osobami do kontaktu są pedagodzy oraz
kierownictwo placówki. Pedagog wraz z innymi specjalistami
opracowuje oferty oraz doradza w kwestiach pedagogicznych.
▪ Psycholog w poradni wychowania może udzielać porad
dotyczących rozwoju dziecka, kwestii wychowania oraz innych
spraw.
▪ Specjalista służby zdrowia dla dzieci i młodzieży informuje i
doradza w kwestiach zdrowia oraz odżywiania.

▪ kreatywne oferty dla rodziców

▪ Specjalista Okręgowej Pomocy Społecznej doradza w zakresie
możliwości wsparcia przez pomoc dla młodzieży oraz pomoc z
innych obszarów.

▪ doradztwo dla dorosłych

Wszystkich specjalistów obowiązuje zasada zachowania poufności.

▪ masaże niemowlęce

Oferty są bezpłatne i dobrowolne.

