Консультація з питань
вагітності

Ви вагітні?
Ми готові вам
допомогти!

Консультації та дієві поради!

Для жінок, чоловіків, батьків і сімейних пар.
Під час вагітності може виникнути багато питань.
У такому разі вам може знадобитися консультація або
дієві поради. У будь-якому випадку ми готові вам
допомогти.
Наші консультації щодо вагітності допоможуть вам
зробити цей важливий крок у житті. Разом ми знайдемо
вирішення проблем і будемо поруч з вами, щоб
ефективно передати вам наш досвід та піклування.
Консультації надаються безкоштовно і конфіденційно
усім незалежно від віросповідання або національності.
Просто зв’яжіться з нашими співробітницями Анжелою
Касьян, Біргіт Пфафф та Кірстін Мейєр-Коттманн.
Фолькер Шмітген завжди готовий проконсультувати
татусів.

Отримайте консультацію
онлайн, відвідавши наш
вебсайт, вказаний нижче,
або просто відскануйте
цей QR-код за допомогою
свого смартфону.
beratung.caritas.de/schwangerschaftsberatung

Тут ви можете знайти допомогу
та підтримку!
Консультації щодо різних ситуацій.

• відповіді на всі запитання, що стосуються вагітності та пологів
• поради щодо надзвичайних і конфліктних ситуацій під час
вагітності та після пологів
• консультації з питань статевого життя, фертильності та
планування сім’ї (попередження ризиків статевого виховання)
• допомога щодо допологових обстежень
• консультації у разі викидня і мертвонародження або після
аборту
• консультації щодо соціальних виплат і фінансової підтримки
через фонди
• інформування щодо приймання пологів на конфіденційній
основі

Що ми можемо зробити для вас?
Назва, що означає надію: esperanza

Додаткова інформація та пропозиції від організації
SkF щодо допомоги дітям, молоді та сім’ям доступна
на нашому вебсайті: www.skf-leverkusen.de
Реєстрація на консультацію тільки за попереднім записом.
Графік роботи секретаріату
Вт, Ср з 13:30 до 17:00, а також в Чт з 8:30 до 13:00

Гетештрасе, буд. 3, 51379, м. Леверкузен
Тел.: 0 2171 74 39 69-7
esperanza@skf-leverkusen.de

Відскануйте QR-код
за допомогою
вашого смартфону
і знайдіть більше
інформації на
нашому вебсайті.

Контактні дані та реєстрація попереднього запису
Організація Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Leverkusen
Дюссельдорфер штрасе, буд. 2
51379, м. Леверкузен
info@skf-leverkusen.de

