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Офіс ранньої
допомоги
■ НАШІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ОФІСИ
■ Офіс ранньої допомоги (для майбутніх

батьків та у перші роки батьківства)у
Льорраху · Luisenstr. 35 · 79539 Lörrach
Lea Feldheim, M.Sc. Психологія

■ Відділ ранньої допомоги у Райнфельдені

■ реєстрація

Karl-Fürstenberg-Str. 17 · 79618 Rheinfelden
Carla Rotzler, B.A. вихователь дитинства

Для отримання довідковоі інформаціі або
домовленності про зустріч, зверніться,
будь ласка, до нас особисто або по
телефону в нашому секретаріаті в робочий
час: з вівторка по четвер, з 9:00 до 12:00.
У неробочий час короткі повідомлення
або реєстрація також можливі на
автовідповідач, факс або електронну
пошту. Ми передзвонимо вам.

fruehehilfen@loerrach-landkreis.de

■ Офіс ранньої допомоги Шопфхайм

Wallstr. 1a · 79650 Schopfheim
Beate Schapfel, Діпломований соціальний
робітник

■ Офіс ранньої допомоги у Вайль-ам-Райні

Rhein-Center · Hauptstraße 435
79576 Weil am Rhein
Martina Berndt, Діпломований психолог

Stand: 05.2022

Секретаріат: Annette Lang
Karl-Fürstenberg-Str. 17
79618 Rheinfelden
телефон: +49 7621 410-5333
fruehehilfen@loerrach-landkreis.de

Пропозиції для майбутніх
батьків та сімей з дітами
до 3 рокі

Gefördert vom:

www.loerrach-landkreis.de/fh

Landratsamt Lörrach
Fachstellen Frühe Hilfen

■ ВИ ВАГІТНІ ЧИ НЕЩОДАВНО
НАРОДИЛИ ДИТИНУ?

■ НАША ПРОПОЗИЦІЯ

■ МИ РАДІ ДОПОМОГТИ

Інформація та консультації
■ Супровід на шляху у нової для вас

батьківської ролі

■ Якщо ваша дитина має важкий початок,

часто кричить, погано п‘є або спить.

■ У разі питань щодо виховання
■ Для зміцнення відносин між батьками і

дітами (Психологічне консультування з
розвитку)

■ У разі психічного стресу або післяпологової

депресії

Вітаємо!
■ Життя з дитиною або малюком багато чого

змінює. Новий член сім‘ї -це щастя і радість,
але повсякденне життя також включає тягарі
і невпевненість. Іноді iз-за цього щастя
матері руйнується.

■ Трохи пізніше додаються нові виклики, коли

ваша дитина починає виказувати впертість і
розрвиває власну волю.

■ Багато речей є абсолютно нормальні. Якщо

ви не впораєтсь самотужки або відчуваєте
себе перевантаженим, ми раді прийти вам
на допомогу.

Підтримка вдома
■ сімейними акушерками, дитячими

медсестрами сімейного здоров‘я

■ добровільними сімейними спонсорами

(Асоціація захисту дітей у Шопфхаймі)

Батьківська освіта

Ви можете звертатися до нас з будь-якими
питаннями чи труднощами, чим раніше, тим
краще.
■ Ми співпрацюємо з акушерками, з

пологовими будинками у Льорраху, з
педіатрами та з іншими консультаційними
центрами з Мережі ранньої допомоги.

■ Наша пропозиція є добровільною,

безкоштовною та конфіденційною.

■ Батьківські курси, які вас підтримають і

допоможуть вам впоратися з вихованням
дитини.

ВИ МОЖЕТЕ РОЗРАХОВУВАТИ НА НАШУ ПІДТРИМКУ!

