
Dla całej Rodziny

Centrum Rodzinne Voerde-Center
Jesteśmy jako centrum spotkań dla rodzin, osόb samotnie 
wychowujących dzieci i dla rodzicόw oczekujących potomstwo.
Jesteśmy tu dla osόb w każdym  wieku, każdej narodowości i
każdego wyznania.
Nasze obowiązki odnoszą się do zagadnień wychowawczych, pro-
mowanie edukacyjnych usług doradczych i wsparcia i rekreacji.

Ważne jest dla nas odpowiednie usługi (może już w tej dzielnicy 
istniejące) połączyć i ewentualnie rozwijać. Z tego powodu pracuje-
my z rόżnymi partnerami jak: Poradnia Wychowawcza i innymi tego 
rodzaju centrami edukacji, Centrum opieki dziennej i ochrony dzieci.

Ponadto, przywiązujemy wielką wagę do każdego partnerstwa i 
wspierania ich własnych inicjatyw.
Mamy na przykład otwarte ucho dla interesów i woli dzieci i rodzin 
oraz wsparcie, podczas rozpoczynania nowych usług lub tworzenie 
grup zainteresowań i grupy samopomocy.

Centrum Rodzinne Voerde-Center

Łączy oferty dla dzieci i rodzin oraz wspiera ich własne inicjatywy

Familienzentrum
Voerde-Mitte

Pod tą nazwą Centrum Rodzinne Voerde-Center połączyły 
się trzy przedszkola Pro Jugend: Waymannskath, Brunnenweg, 
Steinstraße i jedno miejskie - Christian Morgenstern.

SPONSOR STOWARZYSZENIA PRO JUGEND E.V.:
Kindertageseinrichtung Waymannskath
Waymannskath 44  //  46562 Voerde 
Telefon: 0 28 55 - 87 95  //  Telefax: 0 28 55 - 96 16 55
E-Mail: kita.waymannskath@t-online.de //  Web: www.voerde.de/kita-waymannskath
Kierownik: Pani Sondermann (Koordinatorin Familienzentrum Voerde-Mitte)

Kindertageseinrichtung Brunnenweg
Brunnenweg 43  //  46562 Voerde 
Telefon: 0 28 55 - 1 56 85  //  Telefax: 0 28 55 - 30 40 73
E-Mail: kita.brunnenweg@t-online.de  //  Web: www.voerde.de/kita-brunnenweg
Kierownik: Pani Willemsen

Integrative Kindertageseinrichtung Steinstraße
Steinstraße 68  //  46562 Voerde 
Telefon: 0 28 55 - 1 59 13  //  Telefax: 0 28 55 - 30 40 58
E-Mail: kita-steinstrasse@t-online.de  //  Web: www.voerde.de/kita-steinstrasse
Kierownik: Pani Lasinski

SPONSOR MIASTA  VOERDE:

Städtische Kindertageseinrichtung Christian Morgenstern
Bahnacker  //  46562 Voerde
Telefon: 0 28 55 - 79 87
E-Mail: kiga.christianmorgenstern@freenet.de
Web: www.voerde.de/kita-christian-morgenstern
Kierownik: Pani Kimhofer

Osiągalni jesteśmy od godziny 
8:00 do 16:00, albo wyślij do nas 
e-mail my odpowiemy.

Jak do nas trafic:´



Porady i Wsparcie

Rekreacja i edukacja rodziny

Indywidualne porady i pomoc w godzeniu życia rodzinnego 
i Zawodowego.

Informacje na temat opieki dziennej (w tym także 
możliwości kształcenia)

Pomoc w pośrednictwie opiekunόw na dzień.

Analiza potrzeb opieki Rodzicόw w przedszkolu poprzez 
coroczne wywiady.

Opieka nad dzieckiem w przedszkolu do godziny 14:00 albo 
do 16:00/16:30, włącznie jeden ciepły posiłek.

Opieka w przedszkolu także dla 2-letnich dzieci.

Pomoc w nagłych przypadkach.

Jeśli tematy budzą zainteresowanie to otrzymacie państwo informacje, w tym 
informacje dotyczące aktualnych ofert w czterech ośrodkach opieki nad dziećmi 
ktόre należą do Rodzinnego Centrum Voerde-Center.

Pole oferty w celu doskonalenia umiejętności wychowaw-
czych.

Popołudnia i wieczory tematyczne do spraw wychowaw-
czych i Ochrony zdrowia.

»Rodzic-Dziecko« grupy w dziedzinie zabaw, ćwiczeń spor-
towych, relaksu, kreatywności i przyrody.

Kursy i zajęcia dla dorosłych w zakresie zdrowego  
odżywiania, ćwiczenia, Relaks, kratywność i przyrody.

Otwarte spotkania przy kawie dla rodzicόw.

Pogodzenie zycia rodzinnego i

pracy zawodowej
'

Środki wsparcia języka niemieckiego dla dzieci, ktόre nie 
uczęszczają do dziennego przedszkola (Kita) 

Wsparcie rodzicόw/rodzin w pokonywaniu codziennych 
konfliktόw.

Selective i początkowe wsparcie w zakresie doboru odpo-
wiedniego poradnictwa i agencji leczenia (w tym: w kwes-
tiach edukacji, separacja, rozwόd, bezrobocie, zadłużenie, 
narkotykόw lub ochrony dzieci).

Umożliwienie kontaktu z odpowiednimi organami dorad-
czymi i w przypadku potrzeby z osobami towarzyszącymi jak 
rodzice/rodzina.

Możliwość rozmόw dla samotnych rodzicόw i rodzin (godzi-
ny otwarcia).

OFERTY »CENTRUM RODZINY« PRZEKRACZAJĄ OFERTY 
PROPONOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLA:
Waymannskath, Steinstrasse, Brunnenweg, Christian Morgenstern. Otwarte 
są one dla wszystkich dzieci i rodzin w dzielnicy.


