SOZIALDIENST
KATHOLISCHER FRAUEN e.V.
Ortsverein Hagen

Kindertagespflege

•

w innych odpowiednych pomieszczeniach

Życzycie sobie opieki nad waszym
dzieckiem, która …
•

uwzględnia wasze wymagania, potrzebny
czas opieki i formy wychowawcze

•

zapewnia waszemu dziecku najlepszą opiekę
i rozwój w rodzinnej atmosferze

opiekę dzienną nad dzieckiem. W tym celu rodzice
oddające dziecko składają wniosek w „Abteilung für
Wirtschaftliche Jugendhilfe” miasta Hagen. Chętnie
udzielimy bliższych informacji.

Co oferujemy w ramach opieki
dziennej?
•

Doradztwo, pośrednictwo i praktyczne
wsparcie opiekunom jak i rodzicom

Godne zaufania propozycje opieki pomogą wspierać
wasze życzenia. Pomożemy w poszukiwaniu/wyborze
odpowiedniej, fachowo wykwalifikowanej osoby
(opiekunki/-a) od początku do zakończenia opieki.

•

Informacje, co do kwalifikacji
zainteresowanych opiekunek/opiekunów

•

Profesjonalne wsparcie opieki dziennej nad
dzieckiem

• Kwalifikacje

Chcielibyście zostać opiekunką/-em?

•

• Towarzyszenie

Jeśli lubicie rolę wychowawczą i pracę z dziećmi,
chcecie chętnie wnieść swoje doświadczenie, lub
widzicie przyjęcie dodatkowego dziecka, jako
wzbogacenie własnej rodziny, to możecie zostać
dzienną/-ym opiekunką/-em. Przyjmujecie wielką
odpowiedzialność i towarzyszycie dzieciom w ich
wrażliwej fazie życia.

Doradztwo oraz propozycje dot. Łączenia,
wymiany oraz pogłębiającego szkolenia
opiekunek/-ów

•

Jeśli życzycie sobie dzienną opiekunkę/-a dla
waszego dziecka albo chcielibyście uzyskać
kwalifikacje dziennej opiekunki/-a
uzgodnijcie z nami termin – udzielamy wam
chętnie porady.

(Opieka dzienna nad dziećmi)
• Podstawy
• Pośrednictwo

Opieka dzienna nad dziećmi –
co to jest?
Opieka dzienna nad dziećmi (niem.
Kindertagespflege) to propozycja zapewnienia
niezawodnej opieki dzieciom. Rodzicom umożliwia
ona pogodzenie obowiązków rodzinnych z pracą i
nauką a dzieci korzystają z indywidualnej opieki w
rodzinnej atmosferze.
Możliwe są różne formy opieki dziennej:
•
•

w gospodarstwie domowym dziennej/-go
opiekunki/-a
w gospodarstwie domowym rodziców

Niezbędne jest zaświadczenie o niekaralności (niem.
Führungszeugnis) jak i zaświadczenie lekarskie.
Bezpłatne szkolenie kwalifikacyjne jest oparte na
programie nauczania Niemieckiego Instytutu d/s.
Młodzieży (Deutsches Jugendinstitut) i obejmuje 160
godzin lekcyjnych a ponadto ośmiogodzinny kurs
pierwszej pomocy przy dziecku.

Koszt dziennej opieki nad dziećmi
Urząd ds. nieletnich (niem. Jugendamt) wspiera

Godziny przyjęć
Poniedziałki i wtorki:
Czwartki:

9:00 – 12:00
14:00 – 16:00

Kontakt i informacje
Sozialdienst katholischer Frauen
Fachbereich Kindertagespflege
Dipl.-pedagog Yvonne Knura

Hochstraße 83b
Hagen
Tel.:
02331 / 36 74 30
E-Mail:
yvonne.knura@skf-hagen.de
Internet: www.skf-hagen.de

