■ ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ:

■ ЯК ДІСТАТИСЯ ДО НАС:

Реєстрація на консультації у Льорраху та у філіях у Шопфхаймі та Вайлі-ам-Райні узгоджується у Льорраху. Реєстрація на консультації у
філіалі Раінфельден та у відділі ранньої допомоги буде узгоджена в Райнфельдені.

■ центр психологічного консультування у

Льорраху
Luisenstr. 35 · 79539 Lörrach
Telefon: +49  7621  410-53 53

■ у Шопфхаймі

Контактні особи, для запису на прийом:

Wallstr. 1a · 79650 Schopfheim
Telefon: +49  7621  410-53 53

■ у Ваіль-ам Райні

Rhein-Center · Hauptstraße 435
79576 Weil am Rhein
Telefon: +49  7621  410-53 53

Manuela Mauermann

Час прийому відвідувачів:

■ у Раінфельдені (центр ранноі допомоги)

Sandra MencarelliRitter

По. – Сер.

8 – 12:30 та 13:30 – 16:00 Uhr

Чет.

8 – 12:30 та 13:30 – 17:30 Uhr

П’ят

8 – 12:30

У неробочий час короткі повідомлення або
реєстрація також можливі на автовідповідач,
факс або електронну пошту. Ми передзвонимо
вам.
Молоді люди можуть до нас звертатися
без батьків.

psychologische.beratungsstelle@
loerrach-landkreis.de
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Annette Lang

Karl-Fürstenberg-Str. 17 · 79618 Rheinfelden
Telefon: +49  7621  410-53 33

Кризи
надають нові
можливості!
Центр психологічного
консультування
для батьків, дітей та молоді

■ ТУТ ВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ НАС У
ЛЕРРАХУ
центр
психологічного
консультування

www.loerrach-landkreis.de/pb

Landratsamt Lörrach · Jugend & Familie ·
Psychologische Beratungsstelle

■ КОМУ МИ НАДАЄМО ДОПОМОГУ?

■ ЯК МИ МОЖЕМО ПІДТРИМУВАТИ ВАС:

Батьківським парам, поодиноким батькам
та іншим вихователям дітей, які

■ зустрічі тет-а-тет

■ мають питання щодо виховання та розвитку

своїх дітей

■ хотіли би знизити негативні наслідки розлу-

чення

■ Батьківські бесіди
■ Сімейні бесіди
■ тематичні гуртки для дітей і підлітків
■ Курси та групи для батьків

Дітям, які
■ мають запитання та труднощі у відносинах

з батьками, братами і сестрами, друзями,
вчителями або іншими дорослими

■ з ким трапилося щось погане, і вони боять-

ся, що їм ніхто не повірить або не зможе
допомогти

Підліткам і молодим людям, які
■ знаходяться у стресових ситуаціях у колі

друзів, у школі, під час навчання, в сім‘ї або
з самім собою

Сім`ям

Тривалість консультації залежить від ваших
побажань і потреб.
Наша консультація - це послуга у рамках
соціальної допомоги молоді і тому вона
безкоштовна.
У разі групового звернення може бути частково
стягнута низька сплата.

■ ХТО МИ?
■ команда психологів, кваліфікованих пе-

дагогів, лікувальних педагогів, соціальних
працівників та адміністративний персонал.

■ Ми працюємо орієнтовано на сім’ю, і має-

мо різні додаткові терапевтичні кваліфікації, такі , як сімейна терапія, поведінкова
терапія, психодрама, дитяча терапія.

■ Звичайно, ми дотримуємось конфіденцій-

ності!

■ які хочуть навчитися, як краще один з одним

розумітися

Установам і фахівцям
■ з лекціями з питань батьківства, батьківськи-

ми вечорами та іншими профілактичними
пропозиціями

ЗМІЦНЕННЯ СІМЕЙ – МІЦНІ СІМ’Ї

Консультації, якість яких підтверджена листом і печаткою.
Ми отримали підтвердження якості
нашої консультативної роботи Федеральною Конференцією з виховного
консультування у якості першого консультаційного центру у Баден-Вюртемберзі.

