Serdecznie witamy mały człowieku!

Cudownie, że mieszkasz w powiacie Segeberg, który jest tak przychylny dla dzieci.
Wczesne Pomoce w powiacie Segeberg.
Powitalne odwiedziny dla wszystkich rodzin z noworodkami.

Serdeczne gratulacje z okazji urodzin Waszego dziecka!
Członkowie projektu „ Powitalne odwiedziny“ życzą Państwu i Państwa dziecku wszystkiego co najlepsze na starcie do wspólnego życia i chcieliby zaproponować Panstwu
wspólną rozmowę:
- o zapoznaniu sie z ofertami dla Państwa i Państwa nowonarodzonego dziecka w Waszym
okregu zamieszkania,
- jako partner do rozmowy i odpowiedzi na wiele pytań i wrażeń wokół Waszej nowej
sytuacji rodzinnej,
- jako pośrednik, który zbiera Państwa uwagi i inspiracje, które pomogą stworzyć jeszcze
lepsze warunki dla rodzin w Waszym okręgu zamieszkania.
Jeżeli więc chcieliby Państwo, abyśmy Was odwiedzili, prosimy o przesłanie pocztą
wypełnionej karty meldunkowej „Witamy w życiu“ na adres: Kreisverwaltung Segeberg,
Fachstelle Kinderschutz, Hamburger Str. 30, 23795 Bad Segeberg; koszty przesyłki ponosimy naturalnie my. Mozecie Państwo rownież przesłać e-mail na adres:
willkommensbesuche@kreis-se.de
Około 8 do 12 tygodnia po narodzinach dziecka zameldujemy sie u Państwa, aby ustalić
termin na nasze powitalne odwiedziny u Was.
Przy odwiedzinach nie będzie naturalnie brakowało prezentu powitalnego.
Nasze powitalne niespodzianki to broszury i dvd z informacjami na temat pierwszego roku
życia dziecka i liczne oferty dla młodych rodzin. Poduszka rozgrzewająca z ziarnami,
książeczka z obrazkami i wiele innych niespodzianek czekają rownież na Panstwa.

,,Powitalne odwiedziny‘‘ są dobrowolną i darmową ofertą powiatu Segeberg. Ten projekt,,Powitalne odwiedziny‘‘ zostal stworzony przez
Wczesne Pomoce przy osrodkach kształcenia rodzin w okręgu koscioła
Plön-Segeberg i diakoni Altholstein we współpracy z placówką ochrony
dziecka w urzędzie do spraw młodzieży w okręgu Segeberg.
Bliższe informacje:
Fachstelle Kinderschutz
Kreis Segeberg
Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg
T 04551 – 95 16 97
willkommensbesuche@kreis-se.de
Zameldować możecie się Państwo również bezpośrednio wysyłając maila
do poniższych placówek:
Diakonisches Werk Altholstein
rosanna.nicolo@diakonie-altholstein.de
Ev. Bildungswerk des Kirchenkreises Plön-Segeberg
fbs-se@kirchenkreis-ploen-segeberg.de
Tausendfüßler Kinder- und Familiengarten
Kaltenkirchen e.V.
info@tausendfuessler-kaki.de

