
Cui mă pot 
adresa?

Pentru a beneficia de acest ajutor gratuit,
 adresați-vă în districtul Heide  

către

    
     

  M
oașă de familie

districtul Heide

Ajutoare timpurii
din

coordonarea rețelei 
Ajutoare timpurii 

Silke Cohrs & Susann Muscas

               Tel.: 05162 970-489
                     05162 970-499

Vogteistrs. 19
29683 Bad Fallingbostel

E-mail: s.cohrs@heidekreis.de
E-mail: s.muscas@heidekreis.de
www.heidekreis.de/frühehilfe

     Îngrijitoare de familie, sănătate și boli a
le 

co
pi

ilo
r

Informationen für jede Lebensphase

Für Kinder, Jugendliche & Familien

Angebote suchen, fi nden & anbieten



Sunteți sprijinită de exemplu ...
•	 în chestiuni medicale,
•	 în lucrul cu propriul stres și problemele 

de sănătate,
•	 și în chestiuni legate de îngrijire.

Dacă nu vă sunt necunoscute asemenea sau 
alte întrebări, atunci întrebați o moașă de 
familie sau o îngrijitoare de familie, sănătate 
și boli ale copiilor.

Ele sunt special instruite pentru situația 
dumneavoastră și vă ajută încă din timpul 
maternității și în continuare, după îngrijirea 
legală acordată ca moașă.

Spus pe scurt:
Moașele de familie și îngrijitoarele familiei, 
ale sănătății, și ale bolilor copiilor vă ajută 
în primul an de viață al nou-născutului 
dumneavoastră.

Moașele de familie și  
îngrijitoarele familiei, ale sănătății și 

ale bolilor copiilor

sunt moașe examinate de stat resp. Asistente medi-
cale pentru copii cu calificări suplimentare. Acest 
lucru le permite să sprijine părinți și familii în situații 
de viață stresante, și chiar până la un an de după 
nașterea copilului.

Ele merg în familii și îi ajută părinților să adapteze 
viața zilnică a familiei la viața cu bebelușul. Printre 
altele oferă informații și instrucțiuni privind îngrijirea, 
nutriția, dezvoltarea și încurajarea copilului. Pentru 
asta ele implică membrii ai familiei. 

Moașele de familie și îngrijitoarele familiei, sănătății și 
bolilor copilului mediază la nevoie și alte ajutoare. Ele 
sunt pentru familii ghide importante datorită nume-
roaselor oferte de la Frühen Hilfen.

Nu am nicio vedere de an-samblu unde și ce pot solicita: Cine mă ajută în acest sens?

Ce ajutoare pot solicita ca 
mamă singură/tată singur?

Bebelușul meu țipă atât de mult, mi-am imaginat asta mult mai ușor. Îmi doresc pe cineva, care să mă ajute să-mi înțeleg copilul.

Fiecare ne spune, ce trebuie să 

facem, toți se amestecă. Cum 

luăm ca părinți decizii bune 

pentru noi și copilul nostru?


