Πρόγραμμα κρατιδίου για οικογένειες

Αγαπητοί γονείς,
το να αποκτά κανείς ένα παιδί, να το αγαπά, να το στηρίζει
και να το συνοδεύει στη ζωή του είναι μία από τις
ομορφότερες και ταυτόχρονα τις πιο απαιτητικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως γονείς.
Με το πρόγραμμα STÄRKE το κρατίδιο της ΒάδηςΒιρτεμβέργης προσδοκά να σας υποστηρίξει στο έργο σας
ως γονείς και σας καλεί να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας σε
μια ανοιχτή συνάντηση με άλλους γονείς, να συνομιλήσετε
με ειδικούς ή να συμμετάσχετε σε εκδηλώσεις οικογενειακής
αγωγής.
Θα χαρούμε να σας δούμε να αποδέχεστε την πρόσκληση
του STÄRKE.
Να είστε καλά και κάθε ευτυχία σε εσάς και την οικογένειά
σας!

Manne Lucha MdL
Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και
Ενσωμάτωσης
Βάδης-Βιρτεμβέργης

Τι είναι το

και ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Το STÄRKE είναι ένα πρόγραμμα κρατιδίου που αποσκοπεί στην υποστήριξη των γονέων κατά
το έργο της ανατροφής και στη βελτίωση των δυνατοτήτων εξέλιξης των παιδιών τους.
Για τους σκοπούς αυτούς υπάρχουν επί τόπου στους δήμους, τα δημοτικά διαμερίσματα και τις
περιφέρειες της Βάδης-Βιρτεμβέργης πάροχοι και υπηρεσίες που προσφέρουν στους
(μελλοντικούς) γονείς υπηρεσίες οικογενειακής αγωγής.

Ποιες παροχές

υπάρχουν;

Ανοιχτές συναντήσεις
Οι ανοιχτές συναντήσεις είναι στη διάθεση όλων των οικογενειών χωρίς κόστος, προκειμένου να
γνωριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες. Είναι εύκολα προσβάσιμα μέρη εκπαίδευσης για
(μελλοντικές) οικογένειες σε όλα τα στάδια. Εκεί μπορούν να συζητούνται θέματα, τα οποία
απασχολούν τους γονείς εκείνο το διάστημα, και να λαμβάνονται πληροφορίες για άλλες
παροχές και δυνατότητες οικονομικής ενίσχυσης για οικογένειες.
Παροχές για οικογένειες σε ειδικές συνθήκες ζωής
Αν βρίσκεστε υπό μια ειδική συνθήκη ζωής, μπορείτε να αξιοποιήσετε υπηρεσίες ειδικά
διαμορφωμένες για την κατάστασή σας με χαμηλότερο ή χωρίς κανένα κόστος. Η συμμετοχή σε
αυτές εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού σας.
Ως ειδικές συνθήκες ζωής θεωρούνται, μεταξύ άλλων
- Μονογονεϊκές οικογένειες
- Γονεϊκότητα σε πολύ νεαρή ηλικία (τουλάχιστον ένας γονέας κάτω των 18 ετών)
- Οικογένειες με πολύδυμα παιδιά
- Ανάδοχες ή θετές οικογένειες
- Οικογένειες με ομόφυλους γονείς
- Οικογένειες με εμπειρίες κακοποίησης
- Ασθένεια (και εξάρτηση), αναπηρία ή ανάγκη ενός μέλους της ομάδας για φροντίδα.
Εκπαιδευτικές εξορμήσεις για οικογένειες
Οι οικογένειες σε ιδιαίτερες συνθήκες ζωής μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε μια
εκπαιδευτική εξόρμηση για οικογένειες ή σαββατοκύριακα που απευθύνονται στη δική τους
στοχευμένη ομάδα. Η οικονομική υποστήριξη είναι δυνατή και για αυτό.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τις παροχές

;

Πληροφορίες για τις παροχές μπορείτε να βρείτε στις αρχές που είναι αρμόδιες για οικογενειακά
θέματα στο Δημαρχείο ή το Γραφείο Διαχείρισης Κρατιδίου, καθώς και στην αρχική σελίδα του
δημοτικού σας διαμερίσματος ή της περιφέρειάς σας. Πληροφορίες μπορείτε να λάβετε επίσης
σχετικά με τις τρέχουσες παροχές και στα κέντρα γονέων-παιδιού, κέντρα μητέρας ή άλλων
παρόχων εκπαίδευσης οικογενειών.

Συνεργάτες

είναι:

Η γραμμή άμεσης εξυπηρέτησης γονέων παρέχεται από
τη Nummer gegen
Kummer e.V. – Μέλος της Γερμανικής Ένωσης
Προστασίας Παιδιών, www.nummergegenkummer.de
Ανώνυμα και δωρεάν από δίκτυα κινητής και σταθερής
τηλεφωνίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή από 9:00 – 11:00, καθώς και
Τρίτη και Τετάρτη από 17:00 – 19:00

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενσωμάτωσης Βάδης-Βιρτεμβέργης 2019

