Ośrodki Rodzinne są „ rozszerzone placówki
dziennej opieki nad dziećmi”.
Nie tylko opieka dzieci, lecz także cała rodzina
znajduje się w centrum uwagi - w centrum
wsparcia.
Ośrodki Rodzinne dostosowują się do sytuacji
życiowej „swoich" rodzin, w razie potrzeby
oferują poradę, wsparcie oraz pomoc poprzez
oferty w kierunku łatwiejszej organizacji
równowagi pomiędzy rodziną i pracą.
Poprzez rozbudowę szerokiej sieći w otoczeniu
społecznym, istnieje możliwość zapewnienia
szybkiej pomocy oraz obsługa w punktach do
wszystkich spraw rodzinnych.
Oferty Ośrodka Rodzinnego powinny być
dostosowane do żyjących w tym środowisku
rodzin, wobec tego zainteresowania/
zapotrzebowania tych rodzin znajdują się na
pierwszym miejscu.
Nasz Ośrodek Rodzinny „ Stiftstraße"
powinnien być zarówno dla dzieci, dorosłych,
rodziców, dziadków i samotnych miejscem ostoii
dobrego samopoczucia i znalezienia porad.
Właśnie dla małych, dużych, starych, młodych..
Dla rodzin...

Ośrodki Rodzinne - co to jest?

www.familienzentrum-stiftstrasse.de
info@familienzentrum-stiftstrasse.de

w zakresie konsultacji i wsparcia dzieci
i rodzin
aktualne katalogi możliwości terapii i
poradnictwa w środowisku
szeroki wachlarz ofert opieki dla dzieci
poniżej 3lat (grupy zabaw, żłobek, grupy
przedszkolne 2-6 lat)
Pośrednictwo Doradztwa do spraw
wychowania / rodziny
stosowania różnych procedur do
wykrywania niedorozwoju ogólnego oraz
wczesnego wykrywania niezdolności w
czytaniu i pisowni
pracowników, którzy specjalizują się
rozwojem ruchu / promocją zdrowia
spotkania dla rodziców samotnie
wychowujących dziei w Villa
Wolkenwunder
w zakresie promocji edukacji rodziny i
patronatu wychowania
bieżący katalog z ofertami edukacji dla
rodziców i rodzin
kawiarenki dla rodziców
kursy dla rodziców wspomagające
umiejętności wychowania
spotkania dla rodziców na tematy
pedagogiczne
oferty w zakresie rozwoju ruchu /
promocji zdrowia
pośrednictwo kursów językowych
oferty międzykulturowe

Nasze oferty

w zakresie opieki dziennej dla dzieci
Materiały informacyjne na temat „opieki
dziennej dla dziecka"
Pracownicy którzy fachowo udzielają
informacji w tej dziedzinie
Kontakty z opiekunkami/opiekunami w
środowisku
Informacje na temat kwalifikacji dla
opiekunek
Organizacja i towarzystwo spotkań
opiekunów razem z Ośrodkiem Rodzinnym
Hamm śródmieście
Współpraca z serwisem Opieki dziennej
dla dzieci miasta Hamm
w dziedzinie poprawy pogodzenia rodziny z
pracą
regularne prowadzenie ankiety
dotyczącej potrzeby pomocy
Pośrednictwo w zapewnieniu opieki poza
godzinami otwarcia zakładów (np. przez
opiekunów, opiekunki)
Organizacji ciepłych obiadów, w
niektórych wypadkach również dla
rodziców lub rodzeństwa
Pośrednictwo wykwalifikowanych
opiekunek (z kursem opieki nad dziećmi)
Pozamargenisowa opieka od 5:30-19:00
dla rodziców pracujących na zmiany
(współpraca ze szpitalami w Hamm)
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Urząd opieki dla nieletnich
Centrum serwisowe opieki dziennej dla
dzieci.
Urząd do spraw rodzinnych
Poradnia wychowawcza

Miasto Hamm

Kliniki autyzmu
Porady migracyjne
Spotkania „Lindenstraße”

Niemiecki Czerwony Krzyż
Stowarzyszenie w Hamm e.V

Szkoła dla rodziców Hamm e.V.

Marienhospital Hamm

Szpital ewangielicki Hamm

Ogród zoologiczny Hamm
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° Caritas Hamm

°
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Nasi partnerzy

www.familienzentrum-stiftstrasse.de
info@familienzentrum-stiftstrasse.de

w
städt. Kita “Villa Wolkenwunder“
Martina Osthorst
Stiftstraße 11
59065 Hamm
02381/495730
kita-stiftstrasse@t-online.de

w
DRK Kita „Zauberburg“
Nicole Böckmann
Stiftstraße 17
59065 Hamm
02381/8769661
zauberburg@drk-hamm.de

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz więcej
informacji od nas, skontaktuj się z nami.
Twoje osoby kontaktowe w Ośrodku Rodzinnym
"Stiftstraße" są...

Twoje kontakty z osobami
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