Programul landului Baden-Württemberg
pentru familii

Dragi părinţi,
a avea un copil, a-l iubi, îndruma și însoți pe parcusul vieții
lui este una dintre cele mai frumoase și in același timp
dificile provocări cu care ne confruntăm ca și părinți.
Din acest motiv, prin intermediul programului STÄRKE,
landul Baden-Württemberg dorește să vă sprijine în
atribuțiile dumneavoastră parentale. Sunteți invitați să
participați în cadrul unor întâlniri deschise la un schimb de
experiență cu alți părinți, o discuție cu un expert din
domeniu sau la un eveniment dedicat educației familiale.
Ne-am bucura dacă ați alege o ofertă - STÄRKE.
Toate cele bune dumneavoastră si familiilor
dumneavoastră!

Ce este

Manne Lucha MdL
Ministrul pentru protectie socială și
integrare din
Baden-Württemberg

și cine poate participa la acest program?

STÄRKE este un program al landului Baden-Württemberg al cărui scop este sprijinirea părinților
în aptitudinile lor educative și îmbunătățirea posibilitățiilor de dezvoltare a copiilor lor.
Atât părinții cât și viitorii părinți se pot adresa instituțiilor și reprezentanțelor locale din localitățile
landului Baden-Württemberg care pun la dispoziție oferte pentru educația familială.

Ce oferte -

există?

Întâlniri deschise
Întâlnirile deschise și schimburile de experiență le stau gratuit la dispoziție tuturor familiilor.
Acestea se desfășoară ȋn centre de educație pentru toate etapele vieții familiale ușor accesibile
părinților și viitorilor părinți. În cadrul acestor întâlniri se pot discuta nevoile actuale ale părinților
și se pot obține informații despre alte oferte și posibilități de susținere financiară.

Oferte pentru familii în situații deosebite de viaţă
Dacă vă aflați într-o situație deosebită de viață puteți beneficia de oferte individualizate, la preț
redus sau oferte gratuite, indiferent de vârsta copilului dumneavoastră.

Situații deosebite pot fi printre altele
- Familii cu un singur părinte
- Părinți minori (cel puțin un părinte sub 18 ani)
- Familii cu multipleți (gemeni, tripleți etc.)
- Familii adoptive și asistenți maternali
- Familii cu părinți de același sex
- Violență domestică
-

Boală (inclusiv dependență de substanțe), dizabilitate sau nevoie de îngrijire al unui
membru de familie

Tabere de educație familială
Familiile care se află în situații deosebite de viață pot participa și la o tabără sau un weekend de
educație familială, dedicat nevoilor lor. În aceste cazuri este posibil si un ajutor financiar.

Unde găsesc informații despre oferte-

?

Puteți găsi informații privind aceste oferte la autoritatea competentă pentru familii din cadrul
primăriei și al consiliului local sau pe paginile de internet ale consililor locale. De asemenea
centrele părinte-copil, centrele de maternitate sau alți furnizori din cadrul educației familiale vă
pot oferi informații despre oferte actuale.

Partenerii-

sunt:

Telefonul părinților (Elterntelefon) este o ofertă a
asociației Nummern gegen Kummer e.V. – membru al
Agenției germane pentru protecția copilului (Deutscher
Kinderschutzbund), www.nummergegenkummer.de
Puteți suna anonim și gratuit de pe telefonul fix și mobil:
de luni până vineri între orele 9 -11 și
de marți până joi între orele 17 - 19
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