PORADY I POMOC DLA DZIECI I RODZIN
Centrum Rodzinne Brigittenheim opiekuje sie od lat intensywna wymiana informacji w
zwiazkach, grupach, biurach, instytucjach, poradniach, miastach i wojewodztwach, ktore w
jakikolwiek sposob maja do czynienia z dziecmi i rodzinami.
Od 2012 roku posiada miasto Nettetal swoj Jugendamt w ktorym znajduje sie Biuro rodzinne.
Ze wszystkimi pracownikami mamy regularny kontakt. Dwa razy w roku sa organizowane
spotkania wszystkich Centr Rodzinnych z pracownikami Jugendamtu.(26.03.2015 i 10/2015).
Nasze Centrum Rodzinne posiada aktualny wykaz porad dotyczacych zdrowia i leczenia w
naszym okregu.Wspolpraca z wieloma innymi instytucjami w ostatnim czasie intensywnie
wzrosla.
W tym polaczeniu chcielibysmy wspomniec o powstalej w ostatnich latach intesnsywnej
wsolpracy pomiedzy sieciowa praca integracyjna z miastem Nettetal i aktualna wspolpraca,
od stycznia 2015 roku, z Sozialamtem miasta Nettetal w zakresie Migracji i uciekinierow
zagranicznych (Kooperationsvereinbarung).
Od 2016 r. jest prowadzona intensywna wymiana pomiedzy miastem Nettetal “Pomoc dla
ucieknierow”. Dodatkowo mamy jeszcze kontakt z Centrum integracyjnym i z “Integration Point“ w Viersen.
Wszyscy pracownicy naszego Centrum Rodzinnego wzieli udzial, w 2011 roku, w Kursie
szkoleniowym na temat „miedzykulturowego otwarcia”.
Od stycznia 2018 r. istnieje w naszym centrum rodzinnym Grupa zabawowa resultowana z
projektu: “Poczatek przedszkola: Budowa mostow we wczesnym wychowaniu”.
W 2018 r. wziely dwie osoby udzial w szkoleniach na temat “Religijne kompetenzen w
katolickich przedszkolach”.
Od wielu lat sa dwie nasze pracownice czonkami w „Sieci integracyjnej” miasta Nettetal, a
takze jedna wykwalifikowana pracownica jest czlonkiem „Sieci Kobieta i Dziewczyna” z
pochodzeniem migracynym.
O tych regularnych spotkaniach poinformowani jestesmy na naradach.
O aktualnych tematach informuja sie rodzice z gazet oraz w razie potrzeby w naszym
Centrum Rodzinnych.
Od lutego 2015 r. organizujemy codziennie kurs jezyka niemieckiego w Convencie Parafii St.
Clemens, organizujemy jeszcze kurs jezyka niemieckiego dla wszystkich rodzin z
migracyjnym pochodzeniem, w kazdy wtorek, srode I czwartek od 9.00 do 11.00. Kurs ten
jest bezplatny.
Broszurki w siedmiu jezykach zostaly rozdzilone w caly Nettetalu.
Centrum Rodzinne organizuje grupy dla dzieci ponizej 3-go roku zycia pomiedzy dzieckiem a
rodzicem.
Ponizej wymienione kursy organizowane sa w ezwastki od godziny 17.00 do 18.00 albo w
piatek od 14.00 do 16.00.
Masaze dla niemowlat
Pekip
Te kursy sa prowadzone przez Pania Stieger. Informacje otrzymacie panstwo w naszym
Centrum.
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Od listopada 2017 r. proponujemy te kursy w naszym centrum. Nastepny kurs odbedzie sie w
kwietniu 2019 r.
Grupy rodzice-dziecko dla rodzin z dziecmi ponizej 3.roku zycia proponowane sa, pare razy
w tygodniu, przez nasza parafie pod przewodnictwem referentki gminy pani Müller.
Dalsze propozycje proponuje Zwiazek Pilki Noznej (TSV) w Kaldenkirchen, a takze Zwiazek
Gimnastyki dla rodzicow i dzieci i plywanie dla niemowlat.
Od stycznia 2018 r. istnieje w naszym centrum rodzinnym grupa zabawowa dla max. 10
dzieci. “Poczatek przedszkola: Budowa mostow we wczesnym wychowaniu”.
Posrednictwo dla rodzin odnosnie wychowania dzieci –rodzinnych porad pomiedzy Poradnia
wychowawcza w Viersen i katolicka Poradnia wychowawcza dla rodzicow , dzieci i
mlodziezy. Na zyczenie prowadzimy tez rozmowy pomiedzy wychowawca a rodzicami –bez
ustalonego terminu.
Takie posrednictwo moze tez znalezc miejsce, jezeli wychowawca stwierdzi, ze potrzebna jest
intensywna i fachowa rozmowa.
Rodzice moga brac udzial w tej rozmowie, albo przez nich podana zaufana osoba, jezeli maja
takie zyczenie.
Od roku 2010 (w kazdy wtorek) Poradnia ta udziela porad w Viersen
(kooperationsvereinbarung Beratungsstelle).
Na zyczenie proponujemy pierwsza rozmowe w naszym Centrum Rodzinnym.
Nastepna instytucja, ktora pomaga w wychowaniu i udziela rodzinnych porad jest, od 2011 „
Kontakt Porada Pomoc” Viersen.
Jedna pracownica udziela raz w miesiacu porad w naszym Rodzinnym Centrum
(Kooperationsvereinbarung).
Od 2013 roku proponujemy takie rozmowy tylko na terminy.
Nasze wykwlifikowane pracownice, ktore braly udzial w roznych szkoleniach (np.MOVE),
ktore maja dlugie zawodowe doswiadczenie umozliwiaja rodzicom i rodzinim godziny porady
w piatek od godzinny 14.00 do 16.00.
Obok tych wszytkich wychowawczych i rodzinnych porad mamy tez kontakt z ASD Poradnia
wychowawcza miasta Nettetal. Osoby przydzielone do terenu Kaldenkirchen – Pani Küpper i
Pan Ortmeier spotykaja sie w razie potrzeby w naszym Centrum Rodzinnym w celu
omowienia szczegolnych rodzinnych przypadkow. W tej fachowej rozmowie sa omawiane
potrzebne kroki udzielenia pomocy.
W czasie odwiedzin domowych, przez pracownikow ASD (Babybesuchdienst) udzielane sa
pierwsze porady i przedstawione sa pierwsze porady i prezedstawione sa propozycje naszego
Centrum Rodzinnego.
Od 2012 roku jest Babybesuchdienst stalym programem biurze rodzinnym miasta Nettetal.
Nasze Centrum Rodzinne udziela w kazdym czasie porad wychowawczych i rodzinnych w
swoich pomieszczeniach.
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Caly nasz Team stoi do dyspozycji, jezeli chodzi o rozmowe rodzinne i wychowawcze. Na
zyczenie odwiedzamy tez rodzinny w domu.
W razie potrzeby przeprowadzamy tez indywidualne rozmowy. Zapewniamy zaufanie i
dyskrecje. Na zyczenie odwiedzamy tez rodziny w domu.
Porady i pomoc dla rodzin, ktorzy szukaja pracy i mieszkania (Kooperation Job-Center,
Firmen i Baugesellschaft Nettetal).
Swiadczenia poradnicze dla rodzicow, nie zwiazane z wychowaniem, proponowane sa przez
Kontakt, Porada i Pomoc w Viersen od GFB w Viersen i od Streetwork Nettetal.
Nasze centrum rodzinne posiada rozne metody stwierdzajace prawidlowy rozwoj dzieci :
- Dortmunder Enwicklungsscreening dla dzieci od 3 do 6
lat / DESK 3 - 6
DESK jest przeprowadzony i oceniony raz w roku dla kazdego dziecka.
Resultaty sa dokumentowne i z rodzicami omawiane i w razie potrzeby kieowane do dalszej
terapi.
Do obserwacji, dokumentacji i planowania procesu rozwoju dziecka basujemy na swoich
opracowanych planow obserwacyjnych a pisemne wyniki sa do znalezenia w dokumentacjach
rozwoju dziecka.
Kazde dziecko w Centrum Rodzinnego posiada swoj rozwojowy skoroszyt (Portfolio) ktory
otrzymuje przy opuszczeniu naszegp przedzkola.
Dodatkowo proponujemy raz w roku wywiadowke o dziecku dla wszytkich rodzicow.
Dbamy tesz o wspolprace z lekarzami dzieciecymi. Prowadzimy rozmowy z rodzicami i
lekarzami, omawiamy zaobserwowane sytuacje, choroby a takze mamy wglad do ksiazeczek
rozwoju dziecka. Nasze Centrum Rodzinne wypelnia takze formularze obserwacyjne, ktore sa
omawiane z rodzicami i sluza do pomocy srzy badaniach U7, U7a, U8 i U9.
2015 roku zakonczija prace pani Dr. Sona i jej prace przejal Dr. Reschenberger i Dr. Reiners,
ktory raz w roku proponuje informacyjniy wieczor dla rodzicow raz w roku
(Kooperationsvereinbarung).
Pomoc w jezyku dla dzieci uciekinierow jest od 2016 r. w Nettetalu i od 2018 r. prowadzona
przez Pania Besta w naszym centrum rodzinnym.
Posiadamy tez i przeprowadzamy specialne testy twierdzajce rozwoj jezyka jak np.
- Basik U3 I Ü3
- Bielefelder Screening / BISC
Proponujemy dla dzieci naszego Centrum specjalne kursy i projekty szkolenia jezyka :
Hören – Lauschen – Lernen Trainingsprogramm/ HLL
Das bin Ich
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Wuppis Abenteuer Reise
Hör - Fink
DaZ - Box
„Deutsch für den Schulstart”
Wir verstehen uns gut
Sprachförderprogramm pod kierownictwem pani Besta.
Wszystkie jezykowe konzepty sa od roku aktualizawane i przedstawiane rodzicom.
Od stycznia 2017 r. wzial caly team w szkoleniu na temat Basik.
Obok posredwictwa przy wychowanik i rodzinnych poradach
umozliwiamy tez indiwidualne porady w naszych pomieszczeniach.
Te porady sa przeprowadzane przez:

-

Kath. Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Viersen
Kontakt - Rat - Hilfe Viersen e.V.
ASD Nettetal

Od 03.09. 2015 r. proponujemy Logo, Ergo i Physiotherapie w naszym Centrum Rodzinnych
w kazdy czwartek przed poludniem.
Popronujemy zaprowadzanie i odbieranie dzieci na roznego rodzaju terapie (Logo).
Jako specialne rozpoznanie wczesnego rozwoju jezyka proponujemy BISC i Herner
Materialien i PEP-R.
Przed przyjeciem dziecka do naszego Centrum udzielamy dokladnych informacji o naszej
dzialalnosci i odwiedzamy, na zyczenie wszystkich „ Nowych rodzicow ” w domu.
Odwiedziny domowe odbywaja sie w dalszym ciagu na zyczenie rodzicow. Dla rodzin z
migracijnym pochodzeniem proponujemy tlumaczy w nastepujacych jezykach:
- Polski, Rosyjski, Francuski, Perski, Turecki, Hollenderski
OPIEKA ZDROWOTNA
Wszyscy nasi pracownicy wzieli udzial w Kursie – Projekcie „ Tiger Kids ” organizowanym
przez AOK.
Dwie pracownice odwiedzily w Viersen zgromadzenie na temat „Male dzieci i Diabates”, a
takze dwie pracownice wziely udzial w szkoleniu na temat ADHS.
W 2015 roku wzielo udzialo 7 osob w seminariach Urzedu Policji w Viersen, a takze jedna
pracownica odwiedza w regularnych odstepach seminare Kasy wypadkow w NordrheinWestfalen „Bezpieczenstwo i zdrowie w przedszkolach”. Pani Mora jest odpowidzialna za
bezpieczestwo.
W 2014 roku odwiedzila Pani Mora, jaka nowa osoba odpowiedzialna za bezpieczenstwo,
seminar kasy wypadkow NRW.
Na informacyjnym wiczorze z Dr. Reschenberger wziely wszytkie pracownice udzial. Odbylo
sie takze douczanie na temat ADHS pod kierownictwem Dr. Reiners dla calego teamu.
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Ponadto proponujemy dwa razy w roku kursy dla rodzicow i dzieci na temat „Zdrowe
odzywianie” i pielegnujemy kontakt z TSV Kaldenkirchen.
AKTYWNOSC FIZYCZNA
Cztery pracownice byly przyuczone przez metode „Feldenkreis”.
Dwie nasze pracownice sa specjalistami muzycznymi.
Projekt ten nazywa sie „ Muzyka na codzien ”.
Dwie nastepne specjalistki wziely udzial w szkoleniu aktywnosc fizyczna. Dalsze informacje
znajduja sie w konzepcie „Aktywnocz“.
OPIEKA NAD DZIECKIEM
Dwa razy w roku odwiedzaja Pani Krämer i Pani Smets spotkania „Frühe Hilfen Nettetal“.
Wszyscy pracownicy byli na szkoleniu „Soziale Frühwarnsystem NRW” i wzieli udzial w
projektcie „Faustlos” i „Kindergarten Plus”.
Dwie pracownice wziely udzial w szkoleniu „Kindeswohlgefährdung erkennen-verstehnhandeln”.
Dwie osoby wziely udzial w spotaniu „Das neue Bundeskinderschutzgesetz und wem es
nützt“
Wszyscy pracownicy byli na szkoleniu „Kita Move”.
Piec kolezanek odziedzilo „Fachtag des Jugendamtes der Stadt Nettetal“ na temat
Kinderwohlgefährdung und Kinderschutz.
W 2014 roku wzieli wszyscy pracownicy udzial w szkoleniu „Prävention von sexuellem
Missbrauch an Kindern und Jugendlichen“.
Cztery pracownice wziely udzial w fachowym dniu na temat „Kooperation im Kinderschutz
unter Berücksichtigung des Datenschutzes“.
W 2018 caly team opracowal Sexualpedagogisches konzept. Wiosna 2019 r. odbedzie sie
nowe szkolenie dla calego teamu.
Do spotkan rodzinnych, porad i innych aktywnosci, proponujemy pomieszczenia w naszym
Centrum Rodzinnym (po godzinach pracy) lub w Convencie (Kontakt u nas lub w biurze
parafialnym).
SZKOLENIE RODZINY I PARTNERSTWA
Nasze Centrum rodzinne posiada aktualny spis propozycji dla
douczania w naszym okregu ( Kath.Forum / VHS ).

rodzicow i rodzinnego

Wszystkie materialy informacyjne sa regularnie wykladane lub wywieszane w Centrum
rodzinnym oraz w gablocie przed budynkiem.
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Raz w roku jest wydawana specjalna broszurka z propozycjami douczania rodzinnego. Te
propozycje sa omawiane z innymi Centrami rodzinnymi.
Centrum rodzinne organizuje kursy do umocnienia kompetencji wychowania :

-

czerwona nitka...wychowanie od samego poczatku? od 0 do 2 lat
czerwona nitka...wychowanie bez przemocy od 2 do 8 lat
czerwona nitka...dzieci w wieku dojrzewania - zamozni rodzicesilni rodzice - silne dzieci
-pozwolenie na wychowanie

Wieczorowe spotkania dotyczace rodzinnych pedagogicznych tematow organizowane sa u
nas zawsze od godziny 19:30

-

“Ty to umiesz!” 12.03.2019
Dziecko i ruch drogowy 30.04.2019
Czy (nie) zdrowy jest brod? 11.06.2019
Komorka, Internet & co. – szanse i rysyka 29.10.2019
Wspolne gotowanie: Wielkanoc 08.04.-10.04.2019
Wspolne gotowanie: Jesien 30.09.-02.10.2019
Wspolne gotowanie: Boze narodzenie 09.12.-11.12.2019
Nauka jezyka (od 0-6 lat) wrzesien 2019

Inne propozycje beda w kooperacji z Centrum Rodzinnym Inkita i Purzelbaum realizowane.
Miedzykulturalne spotkania organizowane sa w kooperacji zgrupowaniem Integration, ze
zgrupowaniem „Frauen und Mädchen“ a takze z Centrum Rodzinnych Inkita i Purzelbaum.
Akcje prowadzone w obrebie integracji miasta Nettetal
Promocja jezyka niemieckiego (Realschule Kaldenkirchen/ Berufskolleg Lobberich)
Wystawa (Zycie Rumunow, Motyw czynu-Honor i Berlin-Istanbul – Wspomnienia o nowej
Ojczyznie)
Ustalenie drogi do integracji
Pomoc przy projektcie “Schwer mobil”
Inicjatywa w przygotowaniu (Chaty) w Kaldenkirchen Dzien dziecka, festiwal dla mlodziezy,
Turniej pilki noznej, Rosyjskie swieto Bozego Narodzenia itd.)
Informacyjne zgromadzenie na temat “Islam – Religia – Tradycja – Integracja”
Odwiedziny Meczetu w Duisburg
Internationalne gotowanie
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Godziny rozmow w biurze obywateli
Breyell
Plywanie dla kobiet
Wskazniki drog dla kobiet
Kurs jezyka niemieckiego w Centrum Rodzinny Brigittenheim
18.05. 2019 r. odbedzie sie w naszym Cenrum Rodzinnym Brigittenheim „Miedzynarodowe
majowe swieto“ od 14.00.
Organizujemy raz w roku „Schultüten basteln“ dla zainteresowanych rodzicow.
Kurs: Yoga, kursy gotowania, kursy szycia i malawonia i kursy dla promocji zdrowia sa
propanowane dla chetnych.
Samo zorganizowane aktywnosci przez rodzicow moga byc prowadzone w naszych
zabutowaniach.
Rodzice, dzieci i opiekunowie grupy tanecznej Kolping prowadza spotkania w kazdy
poniedzalek od 17.00 do 20.00 w naszym Centrum Rodzinnym.
Na zakonczenie trenuja u nas mezczyznie z baletu „Alles det met“.
Nauczyciele, rodzice i dzieci pochodzenia Sri Lanka – Tamilen – spotykaja sie w kazda
niedziele na nauce jezyka.
Wiele propozycji dla rodzicow jest tak organizwana, aby tez rodzice pracujacy mieli
mozliwosc wziecia udzialu w tych aktywnosciach. Np. od godziny 19.00 albo w soboty.
KURSY DLA PROMOCJI ZDROWIA I PROMOCJA RUCHU

-

Yoga – kwiecien 2016 w CR – kazdy wtorek
Mazaze dla niemowlat – kurs roczny
Wspolne gotowanie przynosi radosc – zdrowe odzywianie
Pierwsza pomoc dla dzieci – wiosna i jesien
Naturalne i domowe przepisy dla chorych dzieci – 05.11. 2019

Kursy jezyka niemieckiego dla rodzin z migracyjnym pochodzeniem odbywaja sie od
listopada 2012 roku codziennie od 8.00 do 12.00 w Convencie pod kierownictwem EuroSchule.
Dalszy bezplatny kurs jezyka niemieckiego w kooperacji z Parafia Sw. Clemensa dla
wszystkich rodzin z migracyjnym pochodzeniem rozpocza sie od 02.03.15 roku w kazdy
wtorek, srode i czwartek od 9.00 do 11.00. Opieka nad dzieckiem jest zagwarantowana.
Od 01.2011 roku jest nasze Centrum Rodzinne punktem spotkan dla samotnie
wychowujacych matek.
Te panie spotykaja sie co dwa tygodPirnie w sobote od 15.00 do 18.00 w celu wymiany
informacji. Te spotkania prowadzone sa pod kierownictwem pani Vledder. Dziecmi zajmuja
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sie dwie osoby ktore ucza sie na wychowawce.
Od 2018 r. sa te spotkanie odwolane z braku zaintersowania.
Informacyjny wieczor na temat “Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und
Betreuungsverfügung” proponowany jest raz w roku.
Raz na pol roku mamy tez propozycje dla ojcow:
W tym polaczeniu chcielibysmy zwrocic uwage na obszerny program, ktory proponuje “
Naturschutzhof Nettetal” (Kooperationspartner).
Propozycja na temat dzeiko i Medien odbedzie sie 29.10.2019.
Kursy kreatywne i malarskie
- kursy malowania dla doroslych
- kursy malowania rodzicow i dzieci
- kursy malowania dla dzieci od 5 do 8 lat
Prowadzony sa te kursy prszes pania Kückemanns.
Kurs pilnowanie niemowlakow odbedzie sie 20.09./21.09.2019.
Dla rodzicow z prozycjami i zastrzezeniami mamy w korytarzu pojemnik.

DZIENNA OPIEKA NAD DZIECKIEM
Nasze Centrum rodzinne posiada pisemne informacje dotyczace dziennej opieki nad
dzieckiem .Miedzy innymi o posrednictwie opiekunek dzieci w naszej gminie.
Dalsze informacje na temat Opieki dziennej otrzymuja rodzice w biurze rodzinnym miasta
Nettetal.
Poprzez regularne spotkania z pania Hümbs-Darda i pania Stewen zadbano o to, ze jedna
pracownica odpowiada i udziela informacje dla rodzicow.
Centrum Rodzinne posiada pisemne przedstawienie propozycji dziennej opieki nad
dzieckiem.
Wszytkie broszurki na ten temat sa rozdzielane dla wszytkich rodzicow urodzonych
niemowlakow.
Centrum Rodzinne posiada informacje dotyczace kwalifikacji na dziennych opiekunow
dzieciecych (Kath. Forum).
Posrednictwem opiekunow dziennych zajmuje sie Jugendamt Nettetal.
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Centrum Rodzinne umozliwia opiekunom dzieciecym korzystanie z pomieszczen w czacie
otwarcia i po zamknieciu.
Pani Stewen posiada wiadomsci o opiekunach dziennych, ktore zajmuja sie dziecmy chorymi,
uposledzonymi albo z inny kultura i tradycja.
Od 2016 r. proponujemy spotkania dotycone opieki dziennej w naszym CR I w Lummerland.
Informacji na temat opieki dziennej udziela u nas pani Leven i Pani Hauser.

UZGODNIENIA POMIEDZY ZAWODEM A RODZINA
Centrum rodzinne posiada wiadomosci o potrzebach rodzicow ktore omawiane sa przy
zameldowaniu dziecka. Raz w roku otrzymuja wszyscy rodzice ankiete z pytaniami
dotyczacymi wlasnych potrzeb.
Rodzicom potrzebujacym opieke nad dzieckiem ( poza godzinami pracy naszego Centrum )
proponujemy informacje i pomoc.
Wszytkie dzieci dziennego pobytu otrszymuja u nas obiad , a takze istnieje taka mozliwosc
zamowienia obiadu, dla innych dzieci, w razie potrzeby.
Parafia sw. Clemensa organizuje od lat propozycje pomocy dla rodzicow dzieci, ktore sa
ponizej 3 lat.
Na prosbe posredniczymy z opiekunamie dziennymi, albo z innymi przedzkolami, ktore
proponuja opieke dzieci ponizej 3. roku zycia.
W 2019 roku przyjmiemy 12 dzieci ponizej 3 roku zycia.
Opiekunkie dzieciece proponuja rodzicom opieke nad dzieckiem od poniedzialku do piatku
(7.00 - 19.00).
Udzielamy posrednictwa rodzicom potrzebujacym „ Babysitter ”.
Wszytkie kandydatki ukonczyly kurs na „Babysitter” z nastepujaca zawartoscia:
opieka nad niemowleciem
rozwoj dziecka
zaufanie
zabawy i idee
pierwsza pomoc
odzywianie
ubezpieczenie
W przypadku potrzeby organizujemy opieke dla dzieci i ich rodzenstwa ( z naszego Centrum
rodzinnego ). Jest to grupa max. 4 dzieci w wieku od 2 lat do 14 lat.
Nasze Centrum Rodzinne jest pomiedzy Swietami Bozego Narodzenia a Nowym Rokiem
zamkniete.
Udzielamy tez opieki dzieciom z innych przedszkol

( Ferien – Urlop ).

Nasze Centrum rodzinne kooperuje z Jobcenter miasta Nettetal. Ta Firma pomaga rodzicom
szukajacym pracy oraz stara sie o opieke dla dzieci, ktore nie chodza do przedszkola.
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W razie potrzeby pomocy domowej, w przypadku choroby rodzicow, posredniczymy z kasa
chorych, Caritasem naszej
Parafi i biurem opieki nad dziecmi w Viersen.

ZWIAZEK SOCJALNY
Wszyscy pracownicy naszego Centrum rodzinnego posiadaja wiadomosci, ktore dotycza
polozenia socjalnego, struktury gospodarczej, metod budowy, miejsc do zabaw itd.
(w okregu Nettetal).
Wszyscy obywatele moga korzystac z propozycji z naszej broszurki.
Rozszerzanie i sprawdzanie wszystkich propozycji z naszej broszurki odbywa sie raz w roku
.Czesc tych propozycji objela Parafia sw.Clemensa pod kierownictwem Pani Muller.
Te propozycje sa co roku aktualisowane (pytania dla rodzicow).
Poza tym wszystkie trzy Centra rodzinne sa ze soby skonsultowane (DRK Inkita,
Purzelbaum). Lenkungsgruppe i „Stadtteilkonferenz Kaldenkirchen-Leuth.
Propozycje Parafii sw. Clemens pod Kierownictwem pani Müller:
rodzinne weekendy
rodzinne dni
rodzinne ferie 2019 od 03.08.19 i 04.08.19 do 16.08.19 lub 17.08.19
Rodzinny czas wolny - oboz letni - 14 dni dla dzieci od 10 do 16 lat.
Gry w czasie wolnym-ferie letnie - 14 dni ze wspolpraca Parafi evangelickiej.
Dni biblijne dla dzieci.
W 2013 roku na Stadtteilkonferenz podjedo decyzje o zrobieniu Opiekunczego kalendarza dla
obszaru Nettetal. W 2014 roku zostal tzw. „Spielekalender“ w Nettetal rozprowadzony, a
takze wstawiony do internetu. Nowy ma sie ukazac w 2019 roku.
Centrum rodzinne kooperuje od lat z katolickim przedszkolem-Regenbogenland.Regularne
spotkania obydwu przelozonych pozwalaja na wymiane wszystkich propozycji.
Wszystkie cztery instytucje w naszym miescie wspolpracuja ( od 2005roku ) ze szkolami
podstawowymi pod haslem „ Netzwerk Kaldenkirchen ”.
Raz do roku przedstawiamy nasz koncept dla skol podstawoych.
Pare razy do roku organizowane sa spotkania dzieci z seniorami w Domu Seniora „ Curanum
” i z „Die gute Stube“ w Kaldenkirchen.
Spotkania z babciami i dziadkami odbywaja sie co dwa lata w naszej instytucji.
Dwa razy w roku odbywa sie spotkanie „Stadtteilkonferenz Kaldenkirchen-Leuth“. Obecne sa
osoby ktore w jakikolwiek sposob wspolpracuja z rodzicami i z dziecmi.
Przelozona naszego Centrum rodzinnego bierze czynny udzial w nastepujacych gremiach :
- przedstawicielstwo parafialne
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- czlonek komisji miasta Nettetal dla szkol i sportu
- czlonek komisji miasta dotyczacej pracy, warunkow socjalnych, mieszkalnych seniorow
- czlonek grupy kolka pracy kobiet miasto Nettetal mile dla rodzin
-czlonek kolka - siatka integracyjna
Inny pracowciny udzielaja sie w „Zwiazek dla rodzin miasta Nettetal Stadtteilkonferenz
Kaldenkrichen-Leuth, zwiazek kobiet i dziewcat, zwiazek Integration, Forum 50+ i
Arbeitskreis Nettetal 2015.
O wszystkich innych propozycjach w naszym otoczeniu informujemy rodziny ustnie lub
pisemnie.
Cafejka zabaw - Parafia evangelicka
TSV - propozycje sportowe itd.
Oprocz ( raz w roku ) ankiety z pytaniami dla rodzicow o propozycjach w naszym Centrum
rodzinnym sa organizowane regularne spotkania z odpowiedzialnymi za planowanie pomocy
dla mlodziezy w wojewodztwie Viersen a takze z przedstawicielami miasta Nettetal.

KOOPERACJA I ORGANIZACJA
Wszystkie pomieszczenia na poddaszu i na parteze moga byc uzywane na wszystkie
propozyzcje Centrum Rodzinnego. Nasza instytucja moze w kazdej chwili korzystacz z
pomieszczen w Convencie (wczesniej omowione terminy).
Wszystkie instytucje z ktorymi kooperujemy sa dla wszystkich pracownikow znane.
Inne propozycje moga odbywac sie w sasiedzkich Centrach Rodzinnych Inkita i Purzelbaum.
Wszystkie przelozone Center Rodzinnych spotykaja sie regularnie w celu wymiany
informacji.
Lenkungsgruppe spotyka sie pare razy w roku pod kierownictwem osoby z „Jugendamt
Nettetal“.
Nasze Centrum Rodzinne kooperuje z:
- Katholische Beratungstelle Viersen
- Kontakt-Rat-Hilfe Viersen e.V.
- ASD Stadt Nettetal
- Kinderschutzbund Viersen
- Katholisches Forum für Erwachsene und Familienbildung Krefeld und Viersen
- Jugendamt Stadt Nettetal/ Bereich Tagespflege
- GFB Viersen
- Logopädin pani Besta
- Ergotherapeutin pani Lutscheidt
- Kinderarzt Dr. Reschenberger
- Kinderarzt Dr. Reiners
- Zahnarztpraxis Maesmanns- Maesmanns und Heinemann
- AOK Krankenkasse
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- DRK Familienzentrum Purzelbaum und INKITA
- AWO Familienzentrum Lummerland
- Netzwerk Integration Nettetal
- TSV Kaldenkirchen
- Naturschutzhof Nettetal
- Kath. Grundschule Kaldenkirchen

KOMMUNIKACJA

Nasza instytucja posiada aktualne broszurki ze wszystkimi propzyzjami.
Te broszurki sa co roku aktualizowane i wszystkim rodzicom w naszym prszedszkolu
proponowane. Pani Lorenz z Jugendamtu miasta Nettetal proponije je takze rodzicom
wszytkich niemowlakow.
Nasze Centrum Rodzinny posiada strone internetowa gdzie sa prszedstawione wszystkie
nasze propozycje (Po niemiecku i po polsku).
Wszystkie informacje dla rodzicow sa wywieszone na korytazu naszego Centrum
Rodzinnego.
Posiadamy takze E-Mail-Adress.
Broszurki i Flyer sa wylozona w roznych instytucjach w Kaldenkirchen a takze w Urzedzie
Miejskim Miasta Nettetal.
Broszurki i Flyer sa przetlumaczone po rosyjsku, polsku i turecku.
Wszystkie propozycje centrum rodzinnego sa przedstawiane sa w sasiedzkich centrach
rodzinnych oraz np. na swiecie Parafii itd.
Raz w roku odbywa sie swieta lata lub dzien otwartych drzwi.

ROZWOJ ZDOLNOSCI I SAMOOCENA
Nasze Centrum Rodzinne posada Koncept ktory przedstawia droge rozwojowa od
przedszkola do Centrum Rodzinego i jego propozycje.
Raz do roku proponujemy rodzicom ankiete z pytaniami, ktora pomaga nam w rozwoju
naszych propozycji i spelnienu zyczen rodzicow.
Organizowane sa takze regularne posiedzenia calego Teamu.
W ostatnich latach wyspecjalizowaly sie nasze pracownice w roznych dziediniach.

-

Opiaka nad dzieckiem: Pani Smets
Dzienna opieka nad dzieckiem: Pani Leven
Kooperacja: Pani Hauser i Pani Krämer
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-

Propozycje uczenia: Pani Götzmann
Spisy i wykazy: Pani Mora i Pani Schmitz
Praca miedzykulturalna: Pani Hauser, Pani Krämer, Pani Smets i Pani Szpak
Douczanie jezykowe: Pani Hoppmanns i Pani Volpp
Aktywnosc fizyczna: Pani Thelen i pani Leven
Rodzice – Dziecko grupa: Pani Ketelaer, pani Gries i pani Hoppmanns (Masaze dla
niemowlat I malych dzieci)
Grupa zabawowa: Pani Peters i pani Schmidt

Wspolpracujemy z organizacja miejska pomocy dla dzieci i mlodziezy w celu wymiany
informacji dotyczacych planowania i propozycji naszego Centrum Rodzinnego.
Intensywna wspolpraca pomiedzy wszystkimy Centrami Rodzinnymy jakimy sa Purzelbaum i
Inkita jest dla nas bardzo wazna w celu wymiany informacji.
Na dobry rozwoj i jakosc naszej pracy powolujemy sie na KTK Gütesiegel.
Od 2016 r. spotykuja sie wszytkie przedszkola nalezace do KGV (co miesiac) i sprawdzaja
wszystkie propozycje i konzepty powoluja sie na Gütesiegel. W tym czasie zajmujemy sie
powstaniem „Praxishandbuch“.
O rozwoju naszego Centrum Rodzinnego informuje sie na regularnych spotkaniach
Stadtteilkonferenz Kaldenkirchen-Leuth.
Centrum Rodzinne
W kursie certyfikujacym „w drodze od przedszkola do Centrum Rodzinnego“ wziela udzial
prowadzaca Centrum Rodzinne i jego zastepca (od 04.01.2008 do 15.01.2008).
W dniu fachowego do uczania (2009 w Aachen) wzielo udzial 5 osob. A w 2011 roku byly
dwie osoby na kongresie w Aachen.
W 2011 roku wziely dwie osoby udzial w informacyjnym kursie na temat“ Rezertifizierung
von Familienzentren“.
Fachowy Kongress „Neue Wege - Familienzentren in NRW“ odwiedzily 3 pracownice. W
2013 roku odwiedzily dwie specialistki fachowy dzien „Gestaltung des Übergangs KitaGrundschule für Kinder mit besonderem Förderbedarf“ (13.12.13).
Na informacyjnym zgrupowaniu na temat „Re-Zertifizierung“ – 11.03.2015 – wzieli udzial
pani Hauser i pani Krämer.
W doksztalcaniu na temat „Trennung ist nicht nur ein persönliches Thema“ wziely udzial pani
Smets i pani Mora.
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14.10.2015 r. wziely udzial pani Smets I pani Krämer w zawodawym dniu na temat
“Psychische Erkrankungen der Elternschaft: Auswirkungen auf die mütterliche Fürsorge /
Verhalten und die frühkindliche Bildungsentwicklung“.
Trzy kolezanki wzieli udzial w zawodowym i rodzinnym kongresie (przedstawinie
Familienbericht Nordrhein-Westfalen) w dniu 23.10.2015 r.
16.03.2016 wziely udzial pani Krämer, pani Hoppmanns w fachowej konferencjii „Nettetaler
Netzwerke für Kinderchancen“
28.10.2016 wziely udzial pani Krämer, pani Hoppmanns w zawodowym kongresie w Essen.
Douczanie jezykowe
Wszyscy pracownicy wzieli udzial w kursie douczanie jezyka.
Dwie pracownice odwiedzily seminar „Hören - Lauschen – Lernen“ ( Czesc 1 i 2).
W kursie certyfikujacym „Koncept jezyka“ wziely udzial takze dwie osoby.
W 2010 roku odwiedzily dwie nasze pracownice kurs dalszego douczania na temat „Mit allen
Sinnen – Sprechen und Sprache fördern“.
Dwie kolezanki byly na kursie „Hören“ (22.11.13). 27.11.2014 roku byly dwie osoby na
kursie „Wie Sprache entsteht - was Sprache bewegt?“. Kurs na temat „Pfiffige Sprachspiele,
die Beine machen“ odwiedzily dwie osoby (09. i 10.03.15).
14.01.2017 r. wzial caly team udzial w kursie “Qualifizierungsmaßnahme „Alltagsintegrierte
Sprachbildung und Beobachtung im Elemetarbereich“.
Opieka nad zdrowiem
Wszyscy pracownicy wzieli udzial w kursie/ projekcie „Tiger Kids“ organizowanym przez
AOK.
Dwie pracownice odwiedzily organizacjel „Kleinkinder und Diabetes“ w Viersen.
W kursie na temat „ADHS“ wziely takze udzial dwie osoby.
W roku 2010 i w 2012 roku wziely wszystkie pracownice udzial w projekcie „Gesunde
Ernährung neu aufgetischt mit neuen Medien“.
Siedem pracownic odwiedzilo seminarze Urzedu Policyjnego w Viersen a takze jedna
pracownica bierze regularny udzial w spotkaniach „Kasy wypadkow“ NRW „Sicherheit und
Gesundheit in der Kindertageseinrichtung – Sicherheitsbeauftragte“.
Od roku 2014 jest pani mora nowa powolana na temat bezpieczestwa w naszym Centrum
rodzinnym i regularnie odwiedza kursy doksztalacajace.
Dwa razy w roku proponujemy kursy dla rodzicow i dzieci na temat „Zdrowe wyzywienie“, a
takze pielegnujemy kontakt z TSV Kaldenkirchen w celu uzyskania informacji o ich
propozycijach.
Aktywnosc fizyczna
Cztery pracownice wziely udzial w kursie „Feldenkreis“.
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Dwie pracownice sa specjalistkami muzyki i wziely udzial w projekcie „Musik im
Kindergartenalltag“.
W 2012 roku wziely dwie osoby udzial szkoleniu na temat aktywnosc fizyczna u dzieci.

Opieka nad dzieckiem
Wszyscy pracownicy wzieli udzial w szkoleniach „Soziale Frühwarnsysteme NRW“, „
Faustlos“, a takze „Kindergarten Plus“.
Jedna osoba bierze regularny udzial w seminarach „Landesunfallkassen Nordrhein-Westfalen“
.
Dwie osoby wziely w szkoleniu „Kindeswohlgefährdung erkennen – verstehen – handeln“.
Wszyscy pracownicy wziely udzial w szkoleniu „Kita Move“.
Dwie osoby wziely udzial w fachowym dniu na temat „Das neue Bundeskinderschutzgesetz
und wem es nützt“.
Pani Smets byla na kursie „Sexuell übergriffiges Verhalten bei Kindern“.
Piedz kolezanek odwiedzilo fachowy dzien na temat „Kinderwohlgefährdung und
Kinderschutz“.
W styczniu 2014 roku wzial caly team udzial w intensywnym szkoleniu na temat „Sexueller
Missbrauch an Kindern und Jugendlichen“. Kurs doksztalcajacy na temat „Kooperation im
Kinderschutz unter Berücksichtigung des Datenschutzes“, wziely cztery osoby (03.09.14).
18.11.14 wziely udzial dwie osoby w kursie „Anzeichen für Kindeswohlgefährdung aus
medizinischer Sicht“.
12.09.2017 r. wziela udzial nasza kolezanka w zawodowym dniu na temat „Umgang um jeden
Preis“.
W 2018 r. przeprocowalismy nasz Sexulapedagogisches konzept.
Dzienna opieka nad dzieckiem
10.04.2008 roku caly team wzial udzial w spotkaniu informacyjnym na temat „Dziennej
opieki nad dzieckiem“.
Wszyscy pracownicy wzieli uszial w kursie na temat dzinnej opieki (19.03.12).
Dwa razy w roku na spotkaniach Lenkungsgruppe porusza sie ten temat „dziennej opieki“.
Mamy staly kontakt z pracownikami biura rodzinnego dotyczacej dziennej opieki.
Caly Team bierze regularny udzial w szkoleniach i kursach do dalszej kwalifikacji.
Dalsze doksztalcanie teamu
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Caly team wzial udzial w informacyjnym dniu na temat “Kindesentwicklung spielerisch
begleiten“ – 05.03.2015 r. i 29.10.2015 r. w kursie na temat „U-Untersuchungen , kindliche
Entwicklungen ) z Dr. Reschenberger.
Spotkanie z Dr. Reiners na temat ADHS odbylo sie 11.12.2015 r.
Caly team wzial udzial w kwalificyjnym kursie na temat “Alltagsintegrierte Sprachbildung
und Beobachtung im Elementarbereich“ w dniu 14.01.2017 r.
Integracja
Od 02.03.2015 r. przy wspolpracy z Pfarre St. Clemens odbyoje sie bezplatne kursy jezyka
niemieckiego dla wszytkich migrantow w poniedzialek, wtorek i w piatek.
Od 01.11.2017 r. zorganizowano kurs jezyka niemieckiego w Convencie dla kobiet z dziecmi
w kazdy wtorek, srode i czwartek od 9.00 do 11.00.
Raz w tygodniu zoroganizowana jest godzina na rozmowy i potrzeby dla wszytkich
potrzebujacych na ulicy Breslauerstraße.
Od 2017 r. moga rodziny przesiedlencze mieszkac w nowym budownictwie na
Breslauerstraße.
Od 2015 r. wziely udzial pani Hauser, pani Krämer, pani Smets w spotkaniu na temat „Runder
Tisch Nettetal“.
16.11.2015 r. wzieli udzial pani Smets, pani Schmitz w spotkaniu na temat „Flüchtlinge,
Flüchtlingskinder und katholische Kindereinrichtungen“.
Pani Krämer i pani Smets wziely udzial, 16.02.2017 r., w spotkaniu na temat “Leben nach der
Flucht“.
Dwie kolezanki wziely udzial w spotkaniu „Arbeit mit Kindern mit Fluchterfahrung“ –
02.03.2017 r.
Od 01.08.2017 r. spotyka sie 10 dzieci przesiedlenczych w CR. Ta grupa zabawowa spotyka
sie trzy razy w tygodniu.
11.10.2018 r. wziely 4 osoby udzial w spotkaniu na temat „Vorurteilsbewusste Bildung und
Erziehung“.
Caly team bierze udzial w regularnych spotkaniach do dalszej kwalifikacji.
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