Aile
Ortak bir görev olarak aile

Aileler olmazsa olmaz görevlerini sadece kendileri için değil aynı zamanda toplumun geleceği
için yerine getirirler. Fakat bu görevleri yerine getirebilmek için, aileler güvenilir ortam
koşullarına ve aile dostu bir çevreye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, Mannheim şehri için aile ve
çocuk dostu olmak önemli bir stratejik hedeftir.
Bu başlık altında, aile dostu Mannheim'ı keşfetme ve şehir hakkında bilgilenmenin yanı sıra
rehberlik ve destek hizmetleri ile ilgili çok sayıda imkân bulacaksınız. Mannheim'da aile, tüm
aktörlerin ilçe bazında ve kuşakları kapsayacak şekilde işbirliği yaptığı ortak bir görevdir.











Evlat edinme/yardıma muhtaç çocuklar
Aile-çocuk desteği, resmi velayet, nafaka
Çocuk yetiştirme rehberliği - Psikolojik danışma merkezi
Aile kartı ve Eyaleti aile kartı
Fit for kids - Mannheim çocuk yetiştirme girişimi
Erken Destek/Ebeveyn-çocuk merkezleri
Çocuk yetiştirme desteği / Sosyal hizmetler
Çocuk ve ebeveyn yardımı
Eyalet programı STÄRKE
Gençlere ekonomik yardım hizmeti

Danışma Merkezleri:






Diakonie Mannheim - Hamilelik, doğum ve aile hakkında rehberlik
donum vitae - Hamilelikte çatışma yönetimi, hamilelik rehberliği, tacizi önleyici cinsel
pedagoji Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar
pro familia - Aile planlaması, cinsel pedagoji, cinsel rehberlik konularında destek
Mannheim yüksek okul öğrencileri için sosyal rehberlik. Çocuk sahibi öğrenciler için
rehberlik. 1-6 yaş arası çocuklar için kreşler.
Mannheim katolik kadınlar için sosyal hizmetler – Hamilelik ve aile rehberliği, doğum öncesi
teşhis irtibat bürosu, Baby 5 bebek ve çocuk kıyafetleri)

Danışmanlık:








Yeni Çocuk Yetiştirme Çalışma Grubu - Ebeveyn bilgilendirme - ebeveynlerle birlikte,
ebeveynler için
bke-ebeveyn rehberliği - Ebeveyn rehberliği ve bilgi alışverişi (Arbeiterwohlfahrt, Deutscher
Caritasverband, Diakonisches Werk Deutschland, Paritätischer Wohlfahrtsverband)
Alman Aile Derneği Ailelerin çıkarlarını temsil eder
Aile el kitabı - Çocuklar ve aile hayatı konusunda (hamilelere yönelik konular içeren) Erken
Pedagoji Enstitüsü tarafından verilen bilgiler
Aile rehberi - Engelliler, onların akrabaları için ve Aktion Mensch tarafından onlara bakım
sağlayan merkezler.
Çocuklar ağı- Hasta veya engelli çocukların ebeveynleri için yetkili kişiler ve adresleri
Oyun malzemeleri - Oyuncak ve oyunlar için tüketici rehberliği

