Obitelj
Obitelj kao višenamjenska zadaća

Obitelji obavljaju vrlo važne zadaće, ne samo u pogledu sebe samih, nego i u pogledu
budućnosti našeg društva. No, kako bi ih mogle izvršavati, obiteljima su potrebni pouzdani
okvirni uvjeti i okolina sklona obiteljima. Stoga je za Grad Mannheit prilagođenost djeci i
obiteljima važan strateški cilj.
Pod ovom rubrikom pronaći ćete brojne mogućnosti otkrivanja i istraživanja Mannheima kao
grada prijatelja djece, uključujući brojne ponude savjetovanja i raznih potpora. Obitelj je u
Mannheimu zajednička zadaća u koju su uključeni svi akteri, neovisno o gradskoj četvrti i
generaciji.











posvojenja / posvojena djeca
pomod, službeno skrbništvo, uzdržavanje
savjetovanje o odgoju – Psihološko savjetovalište
Obiteljska iskaznica i Pokrajinska obiteljska iskaznica
Fit for kids – Manhajmska inicijativa za odgoj
Rana pomod / Centri za roditelje i djecu
Pomod u odgoju / Socijalne službe
Dječji dodatak i roditeljski dodatak
Pokrajinski program STÄRKE
Ekonomska pomod za mlade

Savjetovališta:






Diakonie Mannheim - savjetovanje o trudnodi, porodu i obitelji
donum vitae - savjetovanje prije prekida trudnode, savjetovanje o trudnodi, seksualnopedagoška prevencija Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar
pro familia - pomod u području planiranja obitelji, seksualne pedagogije, spolnog
savjetovanja
Socijalno savjetovalište za studente visokih škola u Mannheimu. Savjetovanje za studente s
djecom. Čuvanje djece u dobi od 1 - 6 godina.
Socijalna služba katoličkih žena Mannheim – Savjetovanje trudnica i obitelji, centar za
umrežavanje sektora Prenatalna dijagnostika, Baby 5 Baby i dječja odjeda)

Savjetnik:








Radna skupina Novi odgoj - informacije za roditelje - s roditeljima za roditelje
bke-savjetovalište za roditelje- savjetovanje roditelja i razmjena iskustava
(Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Diakonisches Werk Deutschland, Paritätischer
Wohlfahrtsverband)
Deutscher Familienverband Udruga za zastupanje interesa obitelji
Priručnik za obitelji - informacije o odgoju djece i obiteljskom životu (s člancima za trudnice)
Državnog zavoda za ranu pedagogiju
Savjetnik za obitelji - za osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji i institucije koje o
njima skrbe, izdavač: Aktion Mensch.
Dječja mreža Kindernetzwerk - kontakti i adrese za roditelje s bolesnom djecom ili djecom s
invaliditetom



Spielgut - Savjetovalište za potrošače za igračke i igre

