
W skład naszego zespołu 
terapeutycznego udzielającego 
porad wchodzą eksperci w dziedzinie 
psychologii, pedagogiki społecznej i 
pedagogiki leczniczej wspierani przez 
dwie asystentki.

Nasza oferta jest dobrowolna i 
nieodpłatna. Jesteśmy objęci tajemnicą 
zawodową i chętnie poświęcamy nasz 
czas, by pomóc.

Jesteśmy partnerami do rozmów dla 
rodziców, dzieci i nastolatków z 
Sankt Augustin, bez względu na 
ich narodowość, religię, orientację 
seksualną i światopogląd.

Przyjmujemy zgłoszenia osobiste lub 
telefoniczne, po czym wyznaczamy 
termin spotkania w ciągu 14 dni.

Dzieci i nastolatkowie mogą zgłaszać się 
samodzielnie.

PORADNIA DLA RODZICÓW,  
DZIECI I MŁODZIEŻY
Eibenweg 2
53757 Sankt Augustin
nr telefonu:   02241 / 2 84 82
nr faksu:  02241 / 2 88 00
E-Mail:  familienberatung@sankt-augustin.de

Godziny otwarcia:
pon.- pt.  08.30 – 12.30 Uhr
pon.-czw.  13.30 – 17.00 Uhr

Dojazd autobusami linii 512, 513, 517, 529 lub 
szybką kolejką 66 do przystanku  
Sankt Augustin Zentrum/ Mülldorf.

NASZE ZASADY:

Kontakt:

NASZ ADRES:

Dalsze informacje na stronie:
www.sankt-augustin.de/familienberatung PORADNIA DLA RODZICÓW
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Familienberatung
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NASZ ZESPÓl:



... młodzieży i dzieci:
• którzy chcą poczuć się lepiej.
• którzy nie radzą sobie ze sobą lub z 

innymi.
• którzy czują się samotni albo czują lęk lub 

smutek i chcą o tym porozmawiać.
• którzy mają zatargi z rodzicami, 

rodzeństwem lub przyjaciółmi.
• którzy są dotknięci separacją swoich 

rodziców.
• którzy szukają wsparcia z innych 

powodów.

 Rozmowy indywidualne, grupowe lub z 
członkami rodziny mające na celu:

 doradztwo, 
 diagnostykę psychologiczną i 
pedagogiczną, 

 wsparcie terapeutyczne.

... ekspertów w szkołach i przedsz-
kolach oraz personelu w opiece 
społecznej, medycznej i psycho-
logicznej:

• którzy martwią się o jakieś dziecko lub 
jakiegoś nastolatka.

• którzy poszukują sugestii dotyczących 
radzenia sobie z konfliktami i stresem.

• którzy szukają pomocy w przygotowaniu 
się do rozmowy z rodzicami.

• którzy szukają wsparcia z innych 
powodów.

 Anonimowe analizy przypadków

 Superwizje zespołowe/coaching

 Szkolenia

 Wieczory dla rodziców/wykłady

 Wsparcie w zakresie pracy w sieci

 Doradztwo w przypadkach zagrożenia 
dobra dziecka 

... matek i ojców:
• którzy chcą poprawić klimat w rodzinie.

• którzy troszczą się o rozwój swoich dzieci.

• którzy czują się przytłoczeni lub niepewni 
siebie i chcą znowu stać się silni i zdolni 
pełnić rolę rodziców.

• którzy mają pytania dotycząc partnerstwa, 
separacji lub rozwodu.

• którzy szukają wsparcia z innych 
powodów.

... innych osób:
• które martwią się o dzieci lub  

nastolatków w ich otoczeniu.

W  każdej rodzinie zdarzają się 
sytuacje stresowe, w których 
nasze wsparcie i porady mogą być 
pomocne.

OFERUJEMY OFERUJEMY

Na życzenie współpracujemy z przedszkolami, 
ośrodkami rodzinnymi i szkołami.

NASZA OFERTE KIERUJEMY DO ...


