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Ev. Familienzentrum
Am Weißen Stein,
Eschersheimer Landstraße 565

Nach dem Ankommen in Deutschland stehen
viele geflüchtete ukrainische Familien vor
vielfältigen Herausforderungen. Im Elternkurs
erhalten sie wichtige Hilfsmittel, um diese zu
meistern und in der neuen Lebenssituation und
im neuen Land besser anzukommen.

dienstags, 10 - 11:30 Uhr
Start: 15.11.2022
Ende: 17.01.2023

Dabei nimmt der Kurs besonders die frühzeitige Unterstützung der Familien
nach der Flucht und die Stabilisierung der psychischen Gesundheit in den
Blick, um eine gelingende Integration zu fördern. Durch Stärkung und
Motivation werden die Eltern befähigt, die Angebote der frühen Förderung
ihrer Kinder anzunehmen und mitzugestalten. Das Kind - seine Rechte und
alters- sowie entwicklungsgemäße Bedürfnisse stehen dabei im Mittelpunkt.

Themen,

die im Kurs behandelt werden
Herkunft, meine Werte, meine Identität
Sprache als Schlüssel zur Integration
Erziehungsverantwortung und
Kinderrechte
Kindliche Bedürfnisse, Entwicklung,
Förderung bis hin zur Beteiligung
Bildung - von der Kita bis zur Schule
Gesundheitssorge - von der
Voruntersuchung bis zu Traumasensiblen Angeboten
Kennenlernen der Hilfe- und
Unterstützungsangebote
Raum für Austausch unter den Eltern

Ein Angebot von

Insgesamt 8
Treffen.
Kinderbetreuung
und Dolmetscher*in
in Ukrainisch
vorhanden.

Kontakt
Anmeldung per Mail unter
Angabe von Name,
Telefonnummer und Kinder
(Alter)
familienzentrum.eschersheim
@frankfurt-evangelisch.de
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Де та коли?
Протестантський сімейний
центр
Am Weißen Stein,
Eschersheimer Landstraße 565

безкоштовний

Після прибуття до Німеччини багато українських
сімей біженців стикаються з різними
проблемами та викликами. На цьому курсі ви
отримаєте важливі допоміжні засоби для того,
щоб з усім цим справитися і краще
пристосуватися до нової життєвої ситуації та
країни.

Щовівторка з 10 до 11:30 години
Початок: 15.11.2022
Кінець: 17.01.2023

Курс сфокусований на ранній підтримці сімей після втечі та стабілізації
психологічного здоров‘я через сприяння успішній інтеграції. Через
зміцнення і мотивацію батьки мають можливість скористатися ранньою
підтримкою своїх дітей. Дитина – її права, вікові і відповідні до розвитку
потреби є у центрі уваги.

Теми,
котрі будуть опрацьовані протягом
курсу:

Походження, мої цінності, моя
індивідуальність
Відповідальне виховання та права
дітей
Потреби дітей, розвиток, підтримка
Освіта – від садочка до школи
Турбота про здоров‘я – від огляду до
травми – чутливі пропозиції
Інформація про пропозиції допомоги
та підтримки
Простір для спілкування між батьками

Всього 8 зустрічей.
Догляд за дітьми
та перекладач на
українську мову

Контакт
Реєстрація через електронну
пошту з вказанням імені,
контактного телефону та віку
дітей:
familienzentrum.eschersheim
@frankfurt-evangelisch.de

Пропозиція

спонсорується

