Індивідуальні та сімейні консультації,
консультації для молоді
Наша пропозиція є безкоштовною та
розрахована на молодь, дорослих та сім‘ї у
районі Райнфельден (див. карту на звороті).
Разом ми шукаємо індивідуальні рішення,
інформуємо, сортуємо за важливістю ваших проблем,
виступаємо посередниками та консультуємо з
наступних тем:
Особисті теми
Відносини, розлука, розлучення
Сімейні конфлікти
Виховання, сепарація від батьків
Шкільні та навчальні теми
Робота: початок роботи та повернення у
професійне життя, професійна переорієнтація та
трудова інтеграція
Самоорганізація, повсякденне структурування життя
Розміщення поза сім‘єю
Медіація: управління та вирішення конфліктів
Домашнє насильство, знущання, переслідування
Фізичне та психологічне насильство
Індивідуальні теми
Фінансові теми
Консультації щодо бюджету та боргу
Розрахунки утримання, аліменти
Допомога з питань соціального забезпечення
Добровільне адміністрування заробітної плати

Індивідуальні та сімейні
консультації, консультації
для молоді
info@fpbrheinfelden.ch

Консультації для жінок
frauenberatung@fpbrheinfelden.ch

Робота на владу
Звіти про захист дітей та дорослих
Інші роз‘яснення, заяви до суду з сімейних питань
Соціальний працівник*/керівник який займається
підтримкою дітей та молоді. Тільки зі згоди батьків.
Підтримка влаштування в інші заклади (пункти
догляду, будинки для людей з особливими
потребами тощо)
Організування консультацій (управління та
вирішення конфліктів)
Контроль догляду за дитиною поза сім’єю
* Якщо вам потрібен соціальний працівник у вас можуть
з’явитися додаткові витрати.
Ми з радістю вас проконсультуємо.

Консультації для жінок
Пропозиція є безкоштовною та розрахована
на жінок та молодих жінок (а також груп) у
районі Райнфельден (див. карту на звороті).
Разом ми шукаємо індивідуальні рішення,
інформуємо, сортуємо за важливістю ваших
проблем, виступаємо посередниками та
консультуємо з наступних тем:
Відносини, розлука, розлучення
Сімейні конфлікти
Домашнє насильство, знущання, переслідування
Фізичне та психологічне насильство
Медіація: управління та вирішення конфліктів
Робота: початок роботи та повернення у
професійне життя, професійна переорієнтація та
трудова інтеграція
Самоорганізація, повсякденне структурування життя
Індивідуальні теми
Фінансові консультації
Виховання, сепарація від батьків
Питання школи та навчання
Наша консультація для жінок має окреме
приміщення

Муніципалітет Rheinfelden

Ми знаходимося на другому поверсі за
адресою Kaiserstrasse 1 in 4310 Rheinfelden
Вхід з Кайзерштрассе

Наша пропозиція розповсюджується для
жителів наступних муніципалітетів:

Номери екстреної допомоги
Поліція
117
Медична/швидка допомога
144
Cлужба психологічної підтримки
           143
Невідкладна допомога для дітей та
молоді з різних питань     
                        147
Жіночий притулок в Аарау
062 823 86 00
Будинок для дівчат в Цюриху
044 341 49 45
Невідкладна допомога для батьків 0848 354 555

Пішки від залізничної станції Rheinfelden
3 хвилини від залізничної станції Rheinfelden
а) пішохідною стежкою зі сторони вокзалу
б) від платформи в напрямку старого міста
триматися праворуч за пішохідним підземним
переходом.
Автобусом від залізничного вокзалу
Райнфельден
Від залізничного вокзалу Райнфельдена: автобус
в напрямку Möhlin, автобусна зупинка «Rheinfelden-Post».
Автомобілем
З‘їзд з автостради Rheinfelden Ost
Kantonsstrasse в напрямку Базеля. Навпроти
пошти та кантонального банку поверніть ліворуч.
Є платні місця для паркування перед будинком,
а також, наприклад, у Schützen (прибл. 5 хвилин
їзди), біля Rosenau або поштового відділення
(приблизно 2 хвилини їзди).

Kонтакт
Gemeindeverband Sozialbereiche
Bezirk Rheinfelden
Fachstelle für persönliche Beratung
Kaiserstrasse 1
4310 Rheinfelden
Tel. 061 833 06 60
Понеділок-п’ятниця з 9.00 до 12.00 години
www.jefb.ch/de/rheinfelden
www.gsbr.ch
Час прийому за домовленістю
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