
Розвиток сім‘ї

Düsseldorf
Live close Feel free

Консультації 
для молоді та батьків JEB



Консультації для молоді та батьків 
з усіх питань щодо виховання дітей 
та спільного життя.

Ми пропонуємо наступні 
послуги:
• Консультації з питань виховання
• Консультація батьків та сімей
• Консультація молоді
• Консультація самотніх та пар
• Групові послуги для дітей і батьків
• Консультації при розлученні та розриві 

родинних зв‘язків
• Посередництво
• Терапія для дітей та підлітків
• Сімейна терапія
• Консультації для батьків з немовлятами 

і малими дітьми
• Консультація при траурі
• Консультація спеціалістів
• Каністерапія
• Відеоконсультації

Послуги надаються всім, хто звертається за 
порадою, незалежно від статі, походження, 
сексуальної орієнтації, віку, фізичного 
стану, віросповідання, культури та 
світогляду. За необхідністю 
співбесіди можуть проводитись 
за участю перекладача/ мовно-
культурного посередника.
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Консультації для батьків
Ми надаємо консультації фахівців та підтримку з 
питань виховання дітей. Ви можете до нас 
звернутися, якщо

• ви хвилюєтесь за свою дитину,
• у вас є питання щодо виховання і розвитку,
• у дитсадка або школи виникли питання до вас 

щодо вашої дитини,
• в сім‘ї виникають конфлікти і ви бажаєте 

покращити співіснування,
• ви опинились в особливій життєвій ситуації і вам 

потрібні поради та підтримка.

Ми будемо раді надати вам консультацію і разом 
шукати рішення, якщо

• у вас в парі виникли проблеми і ви не знаєте, як їх 
вирішити,

• ви хочете розлучитися і не знаєте, що в такому 
разі буде з дітьми,

• у вас після розлучення виникли питання щодо 
поводження та спільної батьківської опіки,

• у вас зведена сім‘я і ви відчуваєте труднощі,
• ви одностатеві батьки і вам потрібна підтримка,
• вас засмучує занадто раннє народження або 

особливий розвиток дитини,
• у зв‘язку із захворюванням, інвалідністю або 

смертю члена сім‘ї ви не знаєте, як бути далі, 
•   у вас виникли питання щодо    

   сексуальної орієнтації свого  
  партнеру або дитини.



Консультації для 
дітей та підлітків
Якщо в тебе виникнуть 
особисті проблеми і 
питання, пов‘язані з 
родиною, друзями, 
коханням та симпатією, 
школою або іншими 
аспектами, ми можемо тебе 
підтримати та заспокоїти. При 
цьому можеш бути впевнений(-на), 
що все, що ти розкажеш, залишиться 
конфіденційним! Приходь сам(сама), з батьками або 
з другом(подругою) – як тобі буде краще.

Ми тобі допоможемо

• розібратись в ситуації і в собі,
• зняти напругу,
• знайти нові рішення.

Консультації педагогів
Ми будемо раді допомогти вам, якщо
• у вас виникнуть питання щодо поведінки та/або 

рівня розвитку дитини,
• вас засмучують стосунки з батьками 

та/або ви хотіли б отримати 
підтримку під час розмов з 
батьками,

• ви хочете проаналізувати 
свою власну поведінку,

• робочі будні втомлюють 
вас.

За необхідністю 
індивідуальні 
консультації надаються 
анонімно.
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Контакти
Консультації для молоді та батьків
Jugend- und Elternberatung
Willi-Becker-Allee 10 (2-й поверх)
40227 Дюссельдорф
Тел.: 0211 89-95361 
www.duesseldorf.de/jugendamt/jeb
BeraDIG: https://duesseldorf-jeb-ddorf.lagbw.net

Години роботи канцелярії: 
понеділок-четвер: з 8:30 до 16:00
п‘ятниця: з 8:30 до 14:00

Запис на прийом
Для отримання консультації необхідно записатись на 
прийом. Для цього ви можете зателефонувати нам або 
зареєструватись на нашій комунікаційній платформі Bera-
DIG. Окрім того, ви можете особисто прийти і записатись.
Графік прийому та надання консультацій (в інший час — 
за домовленістю):
понеділок-четвер: з 8:00 до 17:00, п‘ятниця: з 8:00 до 
15:00.

У термінових випадках можна  
прийти на прийом в середу з 
14:00 до 15:00 без попереднього 
запису.

Загальні принципи надання консультацій
Наша консультація —
• добровільна: ви самі вирішуєте, чи необхідно 

звернутись до нас зі своїми питаннями, хвилюваннями 
та проблемами!

• конфіденційна: все, що обговорюється, залишиться 
конфіденційним.

• безкоштовна: всі послуги надаються безкоштовно.

За бажанням можна отримати консультацію анонімно.

 jugendundelternberatungddorf

 jugendundelternberatung



Як нас знайти

Hauptbahnhof

Kar
lst

ra
ße

Helm
ho

ltz
st

r.
H

ar
ko

rt
st

ra
ße

Lu
dw

ig
-E

rh
ar

d-
Alle

e

Ellerstraße

Kölner Straße

Vu
lk

an
st

ra
ße

Linie

nstraße

Lu
dw

ig
-E

hr
ha

rd
t-A

lle
e

Velberter Straße

Hbf

Bertha-von-
Suttner-Platz

Dienstleistungszentrum 
Willi-Becker-Allee 7

Jugend- und
Elternberatung

Willi-Becker-
Allee 10

Ausgang
Hauptbahnhof

W
illi

-B
ec

ke
r-

Alle
e

W
or

rin
ge

r S
tra

ße

Kölner Straße

для молоді та 

©
 iS

to
ck

 –
 R

id
of

ra
nz

Herausgegeben von der
Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister 
Jugendamt
Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf

Verantwortlich  Stephan Glaremin

III/22-.2
www.duesseldorf.de/jugendamt/jeb


	Консультації для молоді та батьків – JEB
	Консультації для молоді та батьків з усіх питань щодо виховання дітей та спільного життя.
	Консультації для батьків
	Консультації для дітей та підлітків
	Консультації педагогів
	Контакти
	Запис на прийом
	Загальні принципи надання консультацій
	Imprint




