
До нашої команди належать фахівці 
у сфері психології, соціальної та 
лікувальної педагогіки. Їм допомагають 
дві асистентки.

Наші пропозиції є бесплатними та 
добровільними. Ми присвячуємо 
час вашим проблем і підлягаємо 
конфіденційності.

Ми надаємо допомогу батькам, дітям 
та підліткам з міста Санкт-Августин 
незалежно від їхньої національності, 
релігії, сексуальної орієнтації та 
світогляду.

Після особистого або телефонного 
звернення вам упродовж 14 днів 
призначать зустріч.

Діти та підлітки можуть звернутись до 
нас  самостійно.

Консультування з питань сімʼї та 
виховання в місті Санкт-Августин 
Eibenweg 2
53757 Sankt Augustin
тел:     02241 / 2 84 82
факс:    02241 / 2 88 00
електронна пошта:  
familienberatung@sankt-augustin.de

Розклад роботи:
пн – пт  08.30 – 12.30 Uhr
пн – чт  13.30 – 17.00 Uhr

Дістатись до нас ви можете автобусними 
маршрутами 512, 513, 517 та 529 або 
трамваєм номер 66 до зупинки  
Sankt Augustin Zentrum/ Mülldorf.

Для отримання додаткової інформації, будь 
ласка, відвідайте:  
www.sankt-augustin.de/familienberatung

Консультування з питань сімʼї та 
виховання
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Familienberatung
Eibenweg 2

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

ДЛЯ БАТЬКІВ, ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

НАША АДРЕСА:НАША КОМАНДА:

НАШІ ПРИНЦИПИ:

КОНТАКТ:



... підлітків та дітей:
• які хочуть змінити своє самопочуття на 

краще.
• які не дають собі ради та не ладнають з 

іншими.
• які відчувають себе самотніми, 

тривожними або сумними і хочуть 
поговорити про це.

• які мають конфлікт з батьками, братами 
та сестрами або друзями.

• які страждають через розлучення 
батьків.

• які шукають підтримки з інших 
причин.

	 індивідуальну,	сімейну	та	групову	
допомогу	у	вигляді:

 консультацій 
 психологічної та лікувально-
педагогічної діагностики

 терапевтичної підтримки

… працівників шкіл та дитячих 
садків, а також фахівців у 
сфері соціальних допомоги, 
медицини та психології:

• які турбуються про дитину або підлітка.
• які шукають рекомендацій щодо 

поводження в конфліктних та стресових 
ситуаціях.

• які потребують поради при підготовці 
до майбутньої співбесіди з батьками.

• які шукають підтримки з інших причин.

 анонімне обговорення ситуації 

 командну супервізію/коучинг 

 підвищення компетентності

 заходи для батьків/лекції фахівців

 співпрацю з партнерами

 консультації у випадку виникнення 
загрози добробуту дитини

... матерів та батьків:
• які хочуть покращити атмосферу у сімʼї.

• які стурбовані розвитком своїх дітей.

• які відчувають себе переобтяженими 
або невпевненими і хочуть знову стати 
сильними батьками, що здатні діяти.

• які мають питання щодо подружнього 
життя, розірвання стосунків та 
розлучення.

• які шукають підтримки з інших причин.

… інших близьких людей:
• які турбуються про дітей чи підлітків зі 

свого оточення.

В кожній сімʼї виникають складні 
ситуації, коли можуть знадобитись 
підтримка та поради.

Якщо бажаєте, ми співпрацюватимемо 
з дитячими садками, сімейними 

центрами та школами.

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ  
СПРЯМОВАНІ НА...

МИ ПРОПОНУЄМО МИ ПРОПОНУЄМО


