Послуги Консультаційної
служби Kind en Gezin
Що ми можемо для
вас зробити?

Служба Kind en Gezin підтримує тисячі дітей і молодих сімей в Бельгії (Фландрія
і Брюссель). Ми також готові допомогти сім’ям біженців з маленькими дітьми та
вагітним жінкам. Ми розуміємо, що ви опинилися в Бельгії в результаті складних
і несподіваних обставин. Спільно з нашими партнерами ми бажаємо надати вам
максимально можливу підтримку.
Послуги служби Kind en Gezin надаються безкоштовно.
До кожної команди місцевого відділення Kind en Gezin входять професіонали
(медсестри, лікарі, працівники служби підтримки сім’ї, соціальні працівники та
психологи-педагоги) з різним професійним досвідом, що дозволяє найкращим
чином підтримувати сім’ї у всіх аспектах батьківства.
Ви можете звернутися до служби Kind en Gezin під час вагітності та протягом
перших років життя вашої дитини. Ми зважуємо, вимірюємо та вакцинуємо вашу
дитину, стежимо за її здоров’ям і розвитком. Ми робимо це в консультаційному
кабінеті за попереднім записом. Наші співробітники можуть також відвідати вас
вдома.
Ми також надаємо професійні рекомендації з наступних питань:

Батьківство

• Інформація про хід вагітності
• Підготовка до пологів, післяпологове спостереження
• Пакет розвитку — додаткова фінансова допомога на період виховання вашої
дитини
• Підтримка у вихованні
• …

Харчування

• Грудне та штучне вигодовування
• Прикорм
• …

Здоров’я та вакцинація вашої дитини
•
•
•
•

Щоденний догляд
Щеплення
Перевірка слуху та зору
...

Розвиток вашої дитини
•
•
•
•
•

Фізичний розвиток: зріст, вага, ...
Психомоторний розвиток
Гігієна
Підготовка до дитячого садка
…
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Додаткова інформація про службу Kind en Gezin
У цьому англомовному відеоролику ми познайомимо вас з
основними послугами служби Kind en Gezin:
Інформація про наші послуги
українською мовою:

Куди я можу звернутися?
www.kindengezin.be
Телефонна лінія служби Kind en Gezin 078 150 100
Контактна особа .................................................................................
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Служба Kind en Gezin також співпрацює з партнерами, щоб підтримати
батьків з маленькими дітьми. Серед них, наприклад, «Дома дитинства»
(Huizen van het Kind), до діяльності яких залучено безліч організацій. Ми
радимо вам звернутися до своєї контактної особи за інформацією про
майбутні ініціативи або відвідати найближчий «Дім дитинства» (Huis van het
Kind).
•
•
•
•
•
•

«Дім дитинства» (Huis van het Kind)
CAW (Центр суспільного добробуту)
Соціальна служба
Місцеве бюро з догляду за дітьми
Місцеві органи влади
…
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Наші партнери

