Nacionalni program za obitelji

Dragi roditelji,
imati dijete, voljeti, jačati i pratiti ga kroz život jedan je od
najljepših i najzahtjevnijih izazova s kojima se susrećemo
kao roditelji.
Programom STÄRKE, pokrajina Baden-Württemberg želi da
vas podrži u vašoj kompetenciji roditelja i pozvati vas da na
otvorenom sastanku razmijenite ideje s drugim roditeljima,
razgovarate sa stručnjakom ili sudjelujete u događanjima za
kreiranje obitelji.
Bit će nam drago ako iskoristite ponudu programa STÄRKE.
Sve najbolje i puno zabave vama i vašoj obitelji!

Manne Lucha MdL
Ministar za socijalna pitanja i integraciju
Baden-Württemberg

Što je

i tko može sudjelovati?

STÄRKE je nacionalni program čiji je cilj pomoći roditeljima u roditeljskim vještinama i poboljšati
mogućnosti razvoja njihove djece.
Uz to, u gradovima, općinama i okruzima u Baden-Wuerttembergu postoje pružatelji usluga i
ponude za roditelje za stvaranje obitelji.

Koje ponude

postoje?

Otvoreni sastanci
Otvoreni sastanci dostupni su svim obiteljima besplatno za sastanke i razmjene. Lako su
dostupna obrazovna mjesta za (buduće) obitelji u svim fazama obitelji. Tamo se obrađuju teme
koje se bave trenutnim potrebama roditelja, a mogu se dobiti i informacije o drugim ponudama i
mogućnostima financijske potpore za obitelji.
Ponude za obitelji u posebnim životnim situacijama
Ako se nalazite u posebnoj situaciji, možete iskoristiti snižene ili besplatne posebne ponude
prilagođene vašoj situaciji. Sudjelovanje je neovisno o dobi vašeg djeteta.
Među ostalim mogu biti posebne životne situacije
- Obitelji s jednim roditeljem
- Rano roditeljstvo (barem jedan roditelj je mlađi od 18 godina)
- Obitelji s više djece
- Obitelji njegovatelja i adoptivne obitelji
- Obitelji s istospolnim roditeljima
- Obitelji koje su doživjele nasilje
- Bolest (također ovisnost), invalidnost ili dugotrajna skrb člana obitelji.
Slobodno vrijeme obitelji u nastanku
Obitelji u posebnim okolnostima mogu tako sudjelovati u slobodnom vremenu obitelji u
nastanku ili vikendu namijenjenom njihovoj ciljnoj skupini. Također je moguća i financijska
potpora.

Gdje mogu pronaći informacije o ponudama

?

Informacije o ponudama mogu se dobiti od tijela nadležnog za obitelji u gradskoj vijećnici ili u
okružnom uredu ili na početnoj stranici vašeg grada ili okruga. Centri za roditelje i djecu, centri
za majke ili drugi pružatelji usluga za obitelji također mogu pružiti informacije o trenutnim
ponudama.

Partneri su:

Roditeljski telefon ponuda je udruge Nummer gegen
Kummer e.V. – član Njemačkog udruženja za zaštitu
djece, www.nummergegenkummer.de
anonimno i besplatno s mobitela ili fiksne mreže:
od ponedjeljka do petka od 9 – 11 sati te
utorkom i četvrtkom od 17 – 19 sati
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