Kommunaler Sozialer Dienst

Servicio social
municipal
El servicio social municipal es el punto de
contacto para niños, adolescentes, jóvenes
emancipados, mayores, madres, padres y
otros competentes en educación así como
ciudadanas y ciudadanos a la búsqueda
de consejos.
Ofrecemos asesoramiento y asistencia en
cuestiones personales, de educación y
familiares.
Trabajamos orientados en el ámbito social
y cooperamos en red con otros servicios e
instalaciones en Friburgo.

Contacto

Informações | Consultoria | Ajuda
para crianças, jovens e famílias

Su profesional de asesoramiento correspondiente y sus horarios de contacto para el
acuerdo de una fecha y la breve aclaración
de sus inquietudes puede consultarlos en la
recepción de nuestra administración a través
del número de teléfono +49 (0) 761 / 201-8601.

La recepción está disponible:
Lunes a jueves de 7:30 a 16:30 h
Viernes de 7:30 a 15:30 h
Administración para infancia, juventud y
familia
Kaiser-Joseph-Straße 143
D-79098 Friburgo
así nos encontrará con medios públicos de transporte:

VAG: Líneas 2, 4, 14 y 27
Parada ‚Siegesdenkmal‘
Dezernat für Umwelt, Jugend,
Schule und Bildung
Amt für Kinder, Jugend und Familie

por tug iesisch

Serviços Sociais
Municipais

Trabalho social no
distrito

Oferecemos
• apoio e incentivo às famílias,
• assessoria e consultoria em questões
relacionadas com a educação das
crianças,
• assessoria e consultoria em diferentes
situações familiares,
• assessoria e consultoria em situações
pessoais difíceis da vida,
• assistência pessoal às famílias de
refugiados em apartamentos,
• procura conjunta de soluções individuais
e voltadas para o futuro,
• introdução do apoio adequado e
necessário à educação,
• apoio ao desenvolvimento de
abordagens consensuais para a
perceção da separação dos pais,
divórcio ou convivência,

• ativação e fortalecimento da força
própria de famílias e pais,
• participação em processos de direito da
família,
• proteção ativa das crianças,
• mediação e acompanhamento de
crianças em famílias de acolhimento,
• consultoria relativamente ao tema da
adoção e mediação de adoção,
• cuidados da casa e da família.
Somos uma equipa de profissionais experientes e lidamos de forma sensível e confidencial com as informações que nos forem
confiadas.
Um aconselhamento personalizado pode ser
realizado na sua casa ou no nosso escritório.
O aconselhamento é gratuito.

Para a cidade de Freiburg, estamos separados em quatro áreas funcionais.
Em cada área funcional trabalham diversos
profissionais sociais proporcionando informações, aconselhamento e apoio a crianças,
adolescentes, jovens adultos, casais com
filhos, mães, pais e tutores.
A função central do trabalho social do distrito é a prestação de serviços sociais básicos a famílias com crianças na cidade de
Freiburg.
Oferecemos a presença normal e urgente
no escritório e nos bairros (aconselhamento
no exterior, serviços de emergência, visitas
domiciliares), especialmente em situações
de conflito e crise nas famílias com crianças.
As nossas tarefas são determinadas pelo
estritamente definido por lei.

