VĂ STĂM LA DISPOZIȚIE

CONTACT

Ofertele unui Centru pentru părinți cu copii se adresează
dumneavoastră ca părinți (sau viitori părinți) care au copii cu
vârsta între 0 și 3 ani. Nu este important dacă copilul
dumneavoastră frecventează această instituție.

Contactați-ne. Vă informăm cu plăcere despre
ofertele actuale.

Veniți la noi sau contactați-ne dacă:
▪ doriți să faceți schimb de idei cu alți părinți aflați în situații
similare și doriți să vă sprijiniți reciproc,
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Informații suplimentare despre toate
Centrele pentru părinți cu copii din Mannheim, precum și despre tema asistență
timpurie (Frühe Hilfen) găsiți dacă accesați:
www.mannheim.de/fruehehilfen

▪ aveți întrebări despre dezvoltarea copilului dumneavoastră
sau vă faceți griji,
▪ aveți întrebări despre situația dvs. familiară, profesională
sau socială.
Ne bucurăm să ne vizitați împreună cu copilul dumneavoastră!

Ne bucurăm să fim sprijiniți în această inițiativă:
Cont pentru donații „Frühe Hilfen“
Sparkasse RheinNeckarNord
IBAN: DE63 6705 0505 0030 2013 70
BIC: MANSDE66XXX

RO

DRAGI PĂRINȚI,

OFERTELE NOASTRE

DESPRE NOI

Ca mamă sau ca tată, chiar și atunci când deveniți părinte pentru
prima dată, doriți să îi oferiți copilului dumneavoastră o bună
educație și condiții bune pentru viața sa.

Sunt variate și se orientează în funcție de necesitățile copiilor și

În echipa unui Centru pentru părinți cu copii colaborează

mamelor sau taților lor.

personalul calificat al diferitelor grupe profesionale. La cerere,
sunt posibile, de asemenea, discuții individuale.

Printre acestea se numără, de exemplu:
Grija pentru un copil aduce cu sine noi sarcini și unele provocări.
Personalul nostru calificat din cadrul centrului pentru părinți și
copii sunt pregătiți să vă ajute. Vă consiliază, printre altele, dacă
aveți întrebări despre educație, sănătate, dezvoltare și teme de
privesc legea socială.
Centrul pentru părinți și copii oferă îndeosebi spațiu și timp
pentru întâlniri, schimb de idei, sugestii, joc și învățat.
Un centru pentru părinți și copii este deschis pentru toate mamele sau tații care au copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani și viitorii
părinți, indiferent de naționalitate, religie și cultură.

▪ Întâlniri deschise/grupuri de deschise de părinți cu copil mic
▪ Grupe de părinți-copii
▪ Cafenea pentru părinți cu copii
▪ Mic dejunuri cu tematică
▪ Gătit împreună
▪ Excursii
▪ Masaj bebeluș
▪ Oferte creative pentru părinți
▪ Consiliere părinți
Ofertele sunt gratuite și benevole.

▪ La fața locului este prezent și personal pedagogic și
persoanele de contact ale conducerii instituției. Personalul
pedagogic elaborează împreună cu personalul calificat ofertele
și vă consiliază dacă aveți întrebări de natură pedagogică.
▪ Un psiholog/o psihologă al/a unui centru de consiliere
educativă vă poate consilia în ceea ce privește educația
copilului dumneavoastră, dacă aveți întrebări legate de
educație și alte preocupări.
▪ Un personal calificat al Serviciului Medical pentru Copii și
tineri vă informează și vă consiliază dacă aveți întrebări despre
sănătate și nutriție.
▪ Un personal calificat al serviciului social al districtului vă
consiliază cu privire la posibilitățile sprijinului prin intermediul
ajutorului pentru tineri sau ajutoarelor din alte domenii.
Tot personalul calificat se supune obligației de confidențialitate.

