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W niniejszej broszurze znajdziecie Państwo 
informacje o różnorodnych działaniach 
i ofertach, które zapewnia Państwu 
Wydział ds. dzieci, młodzieży i rodziny w 
Heidekreis. 

Zaangażowani pracownicy dokładają wszel-
kich starań, aby

•	zmobilizować dzieci i zadbać o to, aby mogły 
rozwijać swoje zdolności i talenty oraz aby 
zdrowo rosły,

•	 wspierać młodzież, by mogły śmiało i samo-
dzielnie podążać własną drogą,

•	 towarzyszyć rodzinom oraz zapewnić do-
radztwo i wsparcie, by życie rodzinne było 
szczęśliwe,

•	 otoczenie było przyjazne  
rodzinom.

W ten sposób znacząco przyczyniają się do 
sukcesu i stworzenia w naszym społe-
czeństwie nadziei na przyszłość.

Jeśli macie Państwo pytania lub chcieliby-
ście skorzystać z ofert, nie zwlekajcie i 
skontaktujcie się z podaną osobą odpo-
wiedzialną za kontakt.  
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Wydział ds. dzieci, młodzieży i rodziny – tak nazywa się Urząd ds. młodzieży 
w Heidekreis – oferuje wsparcie rodzicom i pełnoprawnym opiekunom w 
kwestiach opieki i wychowania dzieci i młodzieży. Koncentruje się przy tym 
na ofertach zapobiegawczych i wspierających rodzinę, które przyczyniają się 
do tworzenia pozytywnych warunków do życia rodzin.

Spektrum zadań sięga od organizowania pełnej jakości opiekinad dziećmi 
poprzez poradnictwo wychowawcze i ochronę zdrowia dzieci aż do 
wspierania ofert dla młodzieży oraz stworzenia otoczenia przyjaznego dla 
dzieci i rodzin. 
Do Wydziału ds. dzieci, młodzieży i rodziny może zwrócić się każdy, zwłaszcza 
też dzieci i młodzież, gdy mają problemy lub znajdują się w trudnej sytuacji. 

Oferta jest uzupełniona punktami doradztwa rodzinie i dzieciom, w których 
powiat zatrudnił wolontariuszy pomagających młodzieży, oferujących na 
miejscu doradztwo dla dzieci, młodzieży, rodziców i rodzin. Główny nacisk 
kładzie się tutaj między innymi na opiekę nad dziećmi. 

Ochrona dzieci
Dzieci mają prawo do tego, aby rosnąć zdrowo i bezpiecznie. Misją Urzędu 
ds. młodzieży jest ochrona zdrowia dzieci i młodzieży. Pracownicy punktu 
ogólnej pomocy społecznej podążają według określonych wskazówek, gdy 
dziecko może znajdować się w niebezpieczeństwie. Szukają kontaktu z daną 
rodziną, aby wspólnie z nimi opracować możliwości rozwiązania problemu. 
Współpracują przy tym ściśle z innymi instytucjami, jak na przykład z 
przedszkolami, szkołami, lekarzami i policją. Kluczową kwestią jest to: Co musi 
się zmienić, aby przywrócić ochronę dobra dziecka lub nastolatka? W skrajnym 
wypadku Urząd ds. młodzieży podejmuje opiekę nad dziećmi, aby zapewnić im  
dobrobyt. Dzieci wracają do rodziny, gdy rodzice będą gotowi do przyjęcia 

Czym zajmuje się Urząd ds. młodzieży?

wymaganej pomocy. Dzięki temu zapewnia się dobro dziecka. Jeśli rodzice 
nie przyjmują żadnej pomocy lub mimo jej udzielenia dobro dziecka jest na 
stałe zagrożone, to należy również podjąć decyzję przed sądem rodzinnym.

Prawidłowa ochrona dzieci 
- trudne stąpanie po cienkim lodzie

Rodzina znajduje się pod specjalną ochroną państwa. Opieka i 
wychowanie dzieci polega w pierwszej kolejności na odpowiedzialności 
rodziców. Z drugiej strony dzieci nie mogą czuć się też zagrożone 
zwłaszcza we własnym domu rodzinnym. Urząd ds. młodzieży 
jest zobowiązany do postępowania zgodnie z określonymi  
wskazówkami, gdy dzieci mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie. 
W przypadku ochrony dziecka należy uwzględnić prawo rodzicielskie i dobro 
dziecka: W jakim stopniu musi być zagrożone dobro dziecka, aby państwo 
mogło ingerować w prawo rodzicielskie zagwarantowane przez konstytucję? 
Oceny zagrożenia powinni dokonywać specjaliści często w złożonych 
sytuacjach rodzinnych. Jest to wyjątkowe wyzwanie, przede wszystkim 
również wtedy, gdy rodzice nie chcą współpracować. Aby pracownicy 
reagowali w sposób prawidłowy i adekwatny na potrzeby, jakość ich pracy 
jest na bieżąco kontrolowana i dalej rozwijana.
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Czasami rodzice potrzebują tylko porady w przypadku trosk i problemów 
z dziećmi. Sytuacja w rodzinie jest jednak czasami tak skomplikowana, że 
oni sami nie wiedzą co zrobić. W takich sytuacjach rodziny, dzieci i młodzież 
mogą kontaktować się z Ogólną służbą społeczną. Specjaliści pośredniczą 
w sytuacjach konfliktowych, zapewniają profesjonalne doradztwo w 
problemach wychowawczych i konfliktach rodzinno-prawnych oraz 
informują o dalszych możliwościach dopasowanej pomocy w wychowaniu 
lub o możliwościach wsparcia psychologicznego. Współpraca oparta na 
zaufaniu oraz uwzględnienie potrzeb wszystkich uczestników są istotną 
wytyczną dla pracy. 

Pomoc w wychowaniu
Niektórzy rodzice potrzebują intensywniejszej pomocy w wychowaniu przez 
dłuższy czas. Praca specjalistów w Ogólnej służbie społecznej  skupia się na 
wsparciu rodziców w taki sposób, aby jako rodzina na zawsze uporali się ze 
swoimi dziećmi. Z tego względu w pojedynczych przypadkach przekazuje 
się stosowną pomoc, być może doradztwo wychowawcze, kurs dla rodziców, 
społeczno-pedagogiczną pomoc dla rodzin lub bezpośrednią pomoc dla 
dziecka lub młodzieży.
Jeśli dalsze wspólne życie z rodziną nie jest możliwe, to Urząd ds. młodzieży 
wyszukuje przy udziale rodziny odpowiedniej innej rodziny do opieki nad 
dzieckiem albo przekazuje je do dobrej placówki. W zależności od sytuacji 
w rodzinie i porozumienia z rodzicami i dziećmi zakwaterowanie może być 
przejściowe lub stałe.

Ogólna służba społeczna Służba dla dzieci wychowywanych w rodzinie za-
stępczej lub w ośrodku opiekuńczym

Abyśmy mogli również w przyszłości pomóc dzieciom które w sposób 
niezawiniony znalazły się w trudnej sytuacji, Heidekreis poszukuje 
opiekunów, którzy przejmą to odpowiedzialne zadanie i przyjmą obce 
dziecko z pełną miłością i bez uprzedzeń. Służba dla dzieci wychowywanych 
w rodzinie zastępczej lub w ośrodku opiekuńczym zapewnia rodzicom 
zastępczym przygotowanie, kwalifikacje, doradztwo i dokształcanie oraz 
wsparcie finansowe.

Doradztwo podczas separacji i rozwodu
Gdy między rodzicami zanosi się na kryzys oraz gdy dochodzi do separacji 
lub rozwodu, Ogólna służba społeczna we współpracy z jednostkami 
doradczymi zapewnia doradztwo w kwestiach pożycia partnerskiego, w 
kwestiach zwalczania konfliktów rodzinnych oraz odpowiedzialnej troski 
rodzicielskiej i bierze udział w procesach przed sądem rodzinnym. Razem 
z rodzicami i - w zależności od wieku - wspólnie z dziećmi poszukuje się 
rozwiązań, która stawiają w centrum dobro dziecka.

Pomoc dla młodzieży w postępowaniach karnych
Gdy młodzi ludzie popełniają czyn karalny, w postępowaniu karnym u ich 
boku stoi pomoc dla młodzieży i przejmuje funkcję pośrednika między 
młodymi ludźmi a sądem dla nieletnich.

Pośredniczenie w adopcji
Gdy rodzice rozpoznają, że nie mogą na stałe żyć ze swoimi dziećmi albo gdy 
dzieci nie mogą z innych przyczyn dojrzewać w rodzinie z której pochodzą, 
to pracownicy Agencji adopcyjnej poszukują możliwie najlepszych rodziców. 
Dobro dziecka znajduje się przy tym zawsze na pierwszym miejscu. Adopcja 
jest brana pod uwagę dla dzieci obcych, krewnych lub też pasierbów, które 
mieszkają w kraju lub też za granicą.
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Pomoc ekonomiczna dla młodzieży Opieka/wsparcie

Pomoc w wychowaniu
Wydział Pomoc ekonomiczna dla młodzieży wdraża gospodarczo i prawnie 
wyznaczoną przez Ogólną służbę społeczną odpowiednią pomoc społeczno-
pedagogiczną i odpowiednią pomoc w wychowaniu.

Opłaty i koszty opieki całodziennej nad dziećmi
Po wprowadzeniu swobody opłacanych składek w 
przedszkolach dla dzieci od 3. roku życia do momentu 
pójścia do szkoły należy wnosić opłatę również za 
pozostałe formy opieki jak żłobek, świetlice, kółka 
gier i zabaw. Mimo stopniowanych opłat rodziny nie 
zawsze mogą samodzielnie ponieść te koszty. W takich 
przypadkach możemy pokrywać te opłaty w całości 
lub częściowo w zależności od wysokości dochodów. 
Podobnie opracowujemy wnioski o przejęcie kosztów 
za całodzienną opiekę nad dziećmi i wyznaczamy 
stopniowe kwoty kosztów.

Zasiłek rodzicielski i doradztwo w celu  
skorzystania z urlopu wychowawczego

Formularze wniosków o zapewnienie zasiłku 
rodzicielskiego można otrzymać w miastach i gminach 
powiatu oraz w Internecie. Wnioski te są tu też 
rozpatrywane. 
Ponadto zapewniamy doradztwo w kwestiach 
korzystania z urlopu wychowawczego. Dalsze informacje 
można znaleźć też na stronie internetowej powiatu: 
www.heidekreis.de.

Gdy rodzice nie mogą lub nie mają prawa do reprezentowania interesów 
swoich dzieci, to dzieci otrzymują opiekę. Jeśli nie jest dostępna 
odpowiednia pojedyncza opieka, to Urząd ds. młodzieży zostaje 
wyznaczony przez sąd rodzinny do opieki z tytułu urzędu i dba o interesy 
dziecka.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o wsparcie. 
Ustalamy wówczas ojcostwo - o ile jest wymagane 
- zajmujemy się utrzymaniem dziecka.
Wsparcie nie ogranicza troski rodzicielskiej. Urząd 
stanu cywilnego informuje nas o narodzinach 
dziecka, którego rodzice nie są małżeństwem 
i zapewniamy matkom bezzwłoczne i 
kompleksowe doradztwo oraz wsparcie.
Ponadto można u nas poświadczyć urzędowo 
uznanie ojcostwa, oświadczenie o opiece nad 
dzieckiem i obowiązek alimentacyjny. Poświad-
czenia urzędowe są bezpłatne.

Świadczenia zgodnie z Usta-
wą o zaliczkach na utrzymanie

Jeśli osoby zobowiązane do opłacania alimentów 
nie mogą zostać zmuszone do opłacania tych 
usług z powodu niezdolności, to na wniosek, 

zgodnie z Ustawą o zaliczkach na utrzymanie, otrzymają minimalną 
wysokość świadczeń alimentacyjnych.
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Opieka nad młodzieżą

Praca z młodzieżą
Zwłaszcza na obszarach wiejskich wiele grup młodzieżowych wnosi cenny wkład w 
zakresie pracy z młodzieżą w stowarzyszeniach, zrzeszeniach i organizacjach. Dzięki 
tym działaniom wspierają poczucie własnej wartości, samodzielność oraz kontakty 
społeczne między młodymi ludźmi i skłaniają do przebywania w społeczności i do 
zaangażowania. Wsparcie i pomoc tej pracy, wykonywanej z reguły charytatywnie, 
jest ważnym zadaniem Urzędu ds. młodzieży. Instrumenty te zapewniają przy tym 
oprócz finansowego wsparcia wielu działań organizacji młodzieżowych również 
fachowe kwalifikacje, dokształcanie i dalsze kształcenie dobrowolnie działających 
kierowników organizacji młodzieżowych. 

Pozaszkolne kształcenie młodzieży
Nauka odbywa się nie tylko w szkole, ale również w wielu pozaszkolnych 
placówkach nauki. Dzięki Jugendhof Idingen (dom wychowawczy dla nieletnich) 
powiat Heidekreis dysponuje wzorcowo wyposażonymi jednostkami kształcenia, 

które oferują dzieciom i młodzieży dużą ilość 
ofert kształcenia kreatywnego, politycznego, 
społecznego, zdrowotnego, kulturalnego, 
przyrodniczego i technicznego. Skoncentrowane 
na metodach pracy z młodzieżą oferty docierają 
do szerokiej publiki i cieszą się dużą popularnością. 

Więcej informacji w Internecie pod adresem: www.jugendhof-idingen.de.

Praca socjalna wśród młodzieży
Wszystkie początki są trudne, dlatego pracownicy odbywają coachingi z młodymi 
ludzi w celu wyrównania niesprawiedliwości socjalnych podczas opuszczania szkoły 
i wchodzenia w świat zawodowy.

Dzięki warsztatom młodzieżowym TuWat powiat wspiera placówkę, która pomaga 
młodym ludziom podczas pierwszych kroków na rynku pracy i wykształcenia. 
Indywidualne plany wsparcia dopasowane do całkowicie osobistej sytuacji 
młodzieży są podstawą dla pracy zespołu wsparcia, który składa się ze specjalistów 
z zakresu pedagogiki społecznej, a także ze szkoleniowców posiadających 
wykwalifikowaną wiedzę praktyczną. Późniejsze ukończenie szkoły głównej jest 
możliwe tutaj tak samo jak ukończenie obowiązku szkolnego.

Program WZMACNIANIE MŁODZIEŻY jest skierowany do młodzieży w wieku od 14 do 
26 lat, która zaniedbuje szkołę, która opuszcza szkołę bez perspektyw lub przerywa 
naukę. W placówce pomaga się młodzieży ponownie odnaleźć się w zwykłym 
dniu oraz uczestniczyć w ofercie zachowując punktualność i wiarygodność. Celem 

tych działań jest wzmocnienie kompetencji osobistych, 
socjalnych i zawodowych. Można odświeżyć i uzupełnić 
szkolne podstawy. Podczas warsztatów można odkrywać 
i wspierać zdolności rzemieślnicze. Każdy młody człowiek 
otrzymuje osobiste doradztwo i wsparcie. Może zyskać 
orientację w zawodzie i skorzystać z ofert spędzania 
wolnego czasu i kształcenia.

Ochrona młodzieży
Młodzież jest narażona na wiele niebezpieczeństw, których nie potrafią 
samodzielnie ocenić w odpowiedni sposób. Do zakresu zadań Urzędu ds. 
młodzieży należy również ochrona pracy, zajęcia z postępowania z alkoholem i 
innymi narkotykami oraz ochrona młodzieży przed mediami, która przedstawia 
ryzyko gier komputerowych i ofert w Internecie. Urząd ds. młodzieży zapewnia 
oferty prewencyjne i przeprowadza również wspólnie z policją kontrole dotyczące 
przestrzegania ustawowej ochrony młodzieży. 
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Placówki poradnictwa wychowawczego oferują doradztwo dla rodzin, 
rodziców, dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w trudnych sytuacjach 
wychowawczych i życiowych. Doradztwo ma miejsce na przykład
•	 w przypadku indywidualnych pytań dotyczących wychowania,
•	 w celu wyjaśnienia i zwalczenia problemów rodzinnych,
•	 w celu diagnozy niepokojących kwestii związanych z rozwojem,
•	 w przypadku separacji i rozwodu, konfliktów dotyczących prawa do 

opieki nad dzieckiem oraz konfliktów podczas kontaktów,
•	 w przypadku problemów z młodzieżą,
•	 w przypadku przemocy domowej,
•	 jako interwencja w sprawach kryzysowych oraz w ramach ochrony 

dziecka.
Specjaliści oferują pomoc przede wszystkim dla rodziców, ale mają też 
ofertę dla pracowników obszaru pedagogicznego - szkół, przedszkoli itd. - 
oraz są otwarci dla wszystkich, którzy martwią się o dziecko - dziadkowie, 
sąsiedzi, przyjaciele itd. Zespół składa się z dyplomowanych psychologów, 
psychoterapeutów i dyplomowanych pedagogów społecznych. Wszystkie 
rozmowy są oczywiście traktowane poufnie i są bezpłatne.

Poradnia wychowawcza oferuje doradztwo, towarzyszenie i wsparcie dla

•	 Dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy      
   zostali dotknięci przemocą seksualną,
•	 Rodziców, sąsiadów i przyjaciół, którzy 
  nie mają pewności, czy dziecko lub 
 nastolatek jest 
 zagrożony,
•	 Nauczycieli, wychowawców 
 i lekarzy oraz  
 innych profesjonalistów, którzy  
 w przypadku podejrzenia nadużycia odnajdują  
 kompetentną osobę do kontaktu, 

•	 Stowarzyszeń, zrzeszeń i placówek, które mają pytania dotyczące seksualności i 
nadużyć,

•	 Dzieci i młodzieży, które przekroczyły granice innych osób,
•	 Imprez związanych z dokształcaniem dla osób działających w obszarze 

pedagogicznym - wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy społeczni,
•	 Prewencyjnych imprez dla dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach i 

stowarzyszeniach w celu objaśnienia różnych form i ochrony przed przemocą 
seksualną.

Poradnictwo wychowawcze Punkty zwrotne 
Poradnia specjalistyczna przeciwko przemocy seksualnej
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Edukacja i opieka w wieku wczesnodziecięcym

Grupa specjalistów Edukacja i opieka w wieku wczesnodziecięcym wspiera 
przedszkola i osoby pracujące w przedszkolach dla zapewnienia dobrej 
opieki nad ich dziećmi. 

Ogólne doradztwo fachowe doradza przedszkolom podczas opracowywania 
projektów i ich aktualizowania oraz podczas pracy z projektami związanymi 
z rozwojem jakości. Jednostka doradcza zapewnia wsparcie specjalistom z 
zakresu pedagogiki społecznej podczas analizowania działań zawodowych, 
doradztwa w komunikacji i konfliktach. Ponadto ogólne doradztwo fachowe 
obejmuje kompleksowe tematy dotyczące postanowień ustawowych, 
planowania, organizacji i kierowania przedszkolami.

Dzięki fachowemu doradztwu odnośnie wsparcia językowego specjaliści, 
kierownicy i pracownicy przedszkoli mogą skorzystać ze specjalnej oferty 
doradczej związanej z kwestią kształcenia językowego. W ramach „Planu 
ramowego dotyczącego kształcenia językowego i wsparcia językowego w 
przedszkolach w Heidekreis” dostępne są również zasoby finansowe dla 
dalszego kształcenia i dodatkowych godzin specjalistów.

Gdy specjaliści z przedszkoli mają pytania odnośnie rozwoju lub zachowania 
jednego ze swoich podopiecznych, to mogą w pojedynczych przypadkach 
skorzystać z fachowego doradztwa. Kierując się zasobami i odnalezieniem 
rozwiązania wspólnie opracowuje się dalszy sposób postępowania, na 
przykład możliwości interwencji w przedszkolu.

Fachowe doradztwo przedszkolne pomoże we wszystkich kwestiach 
dotyczących opieki nad dzieckiem. Spektrum sięga od doradztwa i kontroli 
opiekunów aż do doradztwa i koordynacji nad ośmioma punktami 

doradztwa rodzinie i dzieciom w Heidekreis. 
Punkty doradztwa rodzinie i dzieciom doradzają rodzicom mieszkającym w 
pobliżu w kwestiach opieki nad dzieckiem i w razie potrzeby pośredniczą w 
kontakcie z opiekunami. Każdy, kto chce czynnie uczestniczyć w opiece nad 
dziećmi, tutaj również uzyska obszerne informacje.

Aby dobrze rozpocząć życie rodzinne, koordynacja sieciowa „Wczesna 
pomoc” Urzędu ds. młodzieży informuje o ofertach wsparcia i doradztwa, 
aby rodziny wiedziały od początku, do kogo mogą się zwrócić o pomoc.
Celem pracy jest rozwój i rozbudowanie ofert pomocy koordynowanych 
lokalnie i regionalnie dla rodziców i dzieci, we współpracy z doradcami 
punktu doradztwa rodzinie i dzieciom na miejscu. 
W ten sposób można odpowiednio wcześnie zapewnić pomoc i wsparcie, 
gdy są potrzebne. 
„Wczesna pomoc” to na przykład wykorzystanie położnych rodzinnych 
w pierwszych latach życia dziecka oraz wydanie informacyjnych paczek 
powitalnych dla noworodków. W ten sposób Urząd ds. młodzieży przyczynia 
się do zapewnienia dobra dzieciom od samego początku.

Praca w sieci – Wczesna Pomoc, położne rodzinne
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Planowanie pomocy dla młodzieży

Aby oferty pomocy młodzieży spełniały potrzeby dzieci, młodzieży i rodzin, 
jednostka planowania pomocy dla młodzieży opracowała dopasowany 
system działań związanych pomocą młodzieży. Zawiera przegląd informacji, 
w jakim zakresie są wykorzystywane poszczególne placówki, służby i inne 
oferty oraz uwzględnia życzenia i interesy użytkowników. Pracownicy wolnej 
jednostki pomocy młodzieży zostają zaangażowani w stosownym czasie.

Rozwój i zapewnienie jakości

Sytuacje życiowe i problematyczne szybko zmieniają się zwłaszcza u 
młodych ludzi, dlatego też plany i oferty Urzędu ds. młodzieży muszą być 
nieustannie sprawdzane i dostosowywane. Dlatego zapewnienie i dalszy 
rozwój jakości dotyczącej profesjonalnego działania należy do codziennych 
zadań we wszystkich obszarach pracy.
Dostępna jest systematyczna metoda zapewnienia jakości i jej rozwoju. 
Dotyczy to również i przede wszystkim ochrony dzieci. Przykładami działań 
zapewniających jakość są:

•	 Doradztwo koleżeńskie,
•	 System myślowy, plany przebiegu i dokumentacja,
•	 Systematyczna ocena i analiza  

własnej pracy,
•	 Regularne fachowe dokształcanie. 

Oferty online

www.heidekreis.de
Powiat Heidekreis, informacje 

Wydział spraw obywatelskich i dane kontaktowe.

www.jugendhof-idingen.de
Powiatowe placówki kształcenia młodzieży. 

Tutaj znajdziesz aktualne oferty.

www.familienwegweiser-heidekreis.de 
Informacje dotyczące dzieci i rodziny!

Informacje

Mamy dla Państwa poniżej przedstawione broszury informacyjne, ulotki i 
oferty online: 

Broszury/ulotki

Wczesna Pomoc
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Twoja partnerka/partner do kontaktu

Impressum

Wydział ds. dzieci,  
młodzieży i rodziny

Planowanie pomocy 
dla młodzieży

Ogólna służba społeczna

Służba dla dzieci wychowywanych 
w rodzinie zastępczej lub w 
ośrodku opiekuńczym

Praca w sieci  
Wczesna pomoc, położne rodzinne

Pomoc ekonomiczna dla młodzieży

Opieka/ 
wsparcie

Opieka nad młodzieżą

Poradnictwo wychowawcze

Edukacja i opieka w wieku  
wczesnodziecięcym

Pani Böhling
Telefon: 05162 970 -567
Pan Stöckmann
Telefon: 05162 970-385

Pan Köhne 
Telefon: 05162 970-380

Pani Kose
Telefon: 05191 970-801

Pani Muscas, Pani Cohrs
Telefon: 05162 970-489

Pan Kunz
Telefon: 05162 970-378
Pani Livermore
Telefon: 05162 970-390
Pan Mehmke
Telefon: 05162 9898-40
Pani Kirch-Grütter
Telefon: 05191 970-771

Pani Langenhop
Telefon: 05162 970-296

Wydawca i osoba odpowiedzialna
Starosta	-	Powiat	Heidekreis	•	Fachbereich	Kinder,	Jugend,	Familie	(wydział	ds.	dzieci,	mło-

dzieży	i	rodziny	•	Vogteistraße	19	29683	Bad	Fallingbostel
Redakcja i kształt

Powiat Heidekreis, FachbereichKinder, Jugend, Familie (wydział ds. dzieci, młodzieży i rodzi-
ny)•	Zdjęcia: Wszelkie	prawa	należą	do	Heidekreis	i	przedszkola	Tausendfüßler	Neuenkirchen.

Punkty zwrotne Pani Barz, Pan Tödter
Telefon: 05191 970-772

Fachbereich Kinder, Jugend, Familie 
(wydział ds. dzieci, młodzieży i rodziny)


