Osrodkami rodzinnymi sa placówki dziennej
Opieki nad dziecmi z dodatkowymi ofertami, ktore
z reguly nie naleza do konwekcyjnych standardow
instytucki dzieciecych. Do obowiazkow takich
osrodkow rodzinnych naleza rozne Propozycje,
wspomagania dzieci, ich Rodziny w przeroznych
potrzebach i sytuacjach zyciowych. W
roznorodnosci Tej inicjatywy (Oferty) jest kazdy
Ośrodek Rodzinny Zdany na wspolprace
partnerska w odmiennych dziedzinach. Dopiero
wtedy, Oferty takie jak dzienna Opieka nad
dziecmi, Edukacja Rodzinna I Pomoc Moga byc
wspolnie dyspozowane (rozporzadzane). Oferty
znajduja sie w Tej placowce. Wszystkie Oferty
znajduja się w glownym przejsciu placówki, gdzie
codziennie sa widoczne.

•
•
•

Umozliwiamy dla dzieci naszej instytucji
projekty dodatkowej potrzeby rozwoju
jezykowego
Raz w miesiącu oferujemy bezpłatne usługi
doradcze w dziedzinie :
poradnictwo rodzinne I wychowawczym

•
•
•

Edukacja rodzinna i wychowawcza
Dzienna pielegnacja dziecka
•
•
•

Konsultacje I wspomaganie dla rodzin
• Dysponujemy bieżącym katalogiem
doradztwa i terapii a rowniez oferty w
wspieraniu zdrowia i ruchu
• Nasz personel jest wyspecjalizowany na
miedzykulturowe otwarcia i mogą doradzić
rodziców i pracowników
• Proponujemy rodzicom i dzieciom zabawy
dla rodzin z dziecmi ponizej trzech lat
• W razie potrzeb dostarczamy kontakt z
poradnictwem rodzinnym I wychowawczym
• W konieczności umożliwiamy idywidualne
i niezakłócone konsultacje rodzinne I
wychowawcze w naszych pomieszczeniach
• Każdy z naszych pracownikow jest
specjalizowany w dziedzinie zdrowia I ruchu
dzieci oraz umozliwia w tym obrebie
dordzctwo dla rodzicow

rodzicow
Wspieramy oferty w umiejętności czytania z
pomoa legitymacji biblioteki
Przynajmniej 2x w roku, proponujemy oferty
dla ojców z dziecmi
Organizujemy oferty w sztuce sektora
kreatywnego i muzycznego

•
•
•
•

•
•
•

Dostarczamy spis z ofertami wychowania
rodzicielskiego I rodzinnego
Organizujemy kursy dla wzmocnienia
kompetencji np. silny rodzic silne dzieci w
kooperacji z niemiecka oranizacja Ochrona
Dziecka oraz Sag´s e.V.(Poradnia I zapobieg
przeciwko przemocy seksualnej na dzieciach I
mlodziezy )
Oferowane jest roweniez cozienne otwarcie
naszej kawiarenki dla rodzicow
Organizujemy przynajmniej 4 razy w roku
spotkania dla rodzicow z zwiazane z
tematem
Aranzujemy lekcje w gotowaniu dla dzieci I

•

Doradzamy w zakresie dzienniej pielegncji
dziecka
Zapewniamy posrednie kontakty z
opiekunami dziennymi w Langenfeld
Jeden z naszych pracownikow może
odpowiedzieć na pytania dotyczace
pielegnacji dziecka w sposób kompetentny
Dysponujemy kontaktami z dziennymi
opiekunami w Langenfeld
Posiadamy informacje o ofertach
zakalifikowanych opiekunow
Współpracujemy z ekspertami miasta
Langenfeld w dziedzinie dziennej opieki dla
dzieci , które są odpowiedzialne za
posrednictwo z dziennymi opiekunami

Fachbereich Jugend,
Schule und Sport

Zgodność rodziny z kariera
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Raz w roku pytamy rodzicow od potrzebe
opieki, aby względnić wymagania, które
wykraczają poza naszymi godzinami pracy
Dla rodziców potrzebujacych opieke dla dzieci
poza naszymi godzinami pracy,
organiesujemy konsultacje,poradnictwo
Oferujemy dla dzieci obiady
Posiadamy 16 miejsc dla dzieci ponizej
trzeciego roku zycia
W sytuacjach awaryjnych opiekujemy sie
dziecmi , ktorych rodzenstwo odwiedza nasze
przedszkole
organizujemy pośrednio opieke dla
dzieci,ktora ma miejsce poza godzinami
pracy we współpracy z miejskim
przedszkolem Götscherweg
We współpracy ze stowarzyszeniem
MaMaSano dysponujemy
W sytuacjach awaryjnych umozliwiamy
opieke nad rodzenstwem naszych
podopiecznych
W pilnych potrzebach oferujemy rowniez
opeke dla dzieci w naszych oklicach
pozwolimy rodziców i rodzeństwa dzieci
biorące boki na obiad
Umozliwiamy rodzicom i rodzenswtu
spozytek obiadow

Naszymi najważniejszymi partnerami współpracy:
Bündnis Langenfelder Elternschule
Deutscher Kinderschutzbund
MaMaSano
Sag's e.V.
Sportgemeinschaft Langenfeld

jak nas znaleźć:
Städtische Kindertageseinrichtung „Rasselbande“
Familienzentrum Fahlerweg 46
40764 Langenfeld
02173/ 74134
 02173/ 848619
kita-fahlerweg@langenfeld.de
www.langenfeld.de/kita/rasselbande
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