Kommunaler Sozialer Dienst

Општинска
социјална служба
Општинска социјална служба је од
кључног значаја за децу, адолесценте,
младе, родитеље, мајке, очеве и
старатеље, као за грађане који траже
смернице.
Нудимо саветовање и подршку код
личних, образовних и породичних
проблема.
Радимо тако што смо оријентисани
на друштвени простор и сарађујемо
у мрежи са другим службама и
институцијама у Фрајбургу.

Контакт
Ваш квалификовани стручњак за савете
и контакт за заказивање и кратко
појашњење на ваш захтев, можете да
питате на рецепцији у нашој канцеларији
на телефон +49 (0) 761 / 201-8601.

Информација
Саветовање
Помоћ
за децу, омладину и породице

Рецепција је отворена:
Од понедељка до четвртка од 7.30 до
16.30 часова
Петком од 7.30 до 15.30 часова
Канцеларија за децу, омладину и
породице
Kaiser-Joseph-Straße 143
79098 Freiburg
Како да нас пронађете користећи јавни превоз:

VAG: Линије 2, 4, 14 и 27
Станица Siegesdenkmal

Dezernat für Umwelt, Jugend,
Schule und Bildung
Amt für Kinder, Jugend und Familie

serbisch

Општинска
социјална
служба

Нудимо
• подршку и промоцију за породице,
• савете и помоћ у вези са питањима која се
односе на образовање деце,
• савете и помоћ у различитим породичним
ситуацијама,
• савете и помоћ у тешким личним
околностима,
• личну помоћ за избегле породице у
становима,
• заједничка потрага за појединачним
решењима и онима окренутим ка
будућности,
• увођење одговарајуће и неопходне
помоћи у образовању,
• подршку у развоју сагласних концепата
за остваривање родитељског ауторитета
приликом раздвајања, развода или
интеракција,

• активирање и јачање сопствене моћи
породице и родитеља,
• учешће у породичном судском поступку,
• активној заштити деце,
• посредовање и праћење деце у
хранитељским породицама,
• савете на тему усвајања и посредовања
при усвајању,
• негу за дом и породицу.
Ми смо тим искусних професионалаца
и поверите нам осетљиве и поверљиве
информације.
Консултације се могу одржати у вашој кући
или у нашој канцеларији.
Саветовање је бесплатно.

Окружни
социјални рад
На градском подручју Фрајбурга подељени
смо на четири стручне области.
У свакој стручној области велики
број социјалних радника, нуди деци,
адолесцентима, одраслим младима,
родитељима, мајкама, очевима и осталим
законским старатељима неопходне
информације, савете и подршку.
Главна функција окружног социјалног рада
је пружање основне социјалне услуге за
породице са децом у урбаном подручју
Фрајбурга.
Нудимо обично и хитно присуствовање
у канцеларији и на терену (активности
ван радног времена, хитна служба, кућна
посета), посебно у конфликтним и кризним
ситуацијама у породицама са децом.
Наши задаци су одређени законским
мандатом.

