
Також для 
сімей-

біженців

Тут для ВасТут для Вас
Ми супроводжуємо сім’ї з дітьми віком до 5 років — також із кризових регіонів.

Шановні мами, тата,
шановні супровідники та фахівці, які працюють із сім’ями-біженцями!

Вам потрібна безкоштовна допомога з тем, пов’язаних зі здоров’ям, розвитком  
і вихованням дітей, чи ви хочете обмінятися ідеями з іншими мамами й татами?  
Ми поруч із сім’ями, які втекли до Швейцарії з кризових регіонів!

Ми гнучко консультуємо вас — у наших офісах, у вас вдома, у колективних місцях тимча-
сового проживання, а також віртуально, на прогулянці або на ігровому майданчику  
та в наших групах. Для вас доступні наші місця зустрічі, які оснащені іграшками, а також 
дають можливість змінювати пелюшки та годувати дітей. У деяких місцях є кафе для 
батьків та групи дітей повзункового віку.

Звертайтеся до нас зі своїм питанням. Вам потрібен переклад, а поруч немає нікого,  
хто міг би перекладати? Все одно звертайтеся до нас. Ми знайдемо спосіб проконсульту-
вати вас!

Супровідники та фахівці також можуть зв’язатися з нами в будь-який час із  
запитаннями чи проблемами.

Консультації для мам і тат

Тут ви знайдете цю брошуру  
різними мовами: www.mvb-be.ch/de/ 
shop/angebotsflyer-eltern Звертайтесь.



Консультація у вас вдома або в  Консультація у вас вдома або в  
нашому офісінашому офісі
Запишіться онлайн на прийом до обраного вами консультанта в  
найближчому місці (www.mvb-be.ch). Ми також виїжджаємо до вас  
додому. Запис на домашню консультацію: 031 552 16 16.

Консультація за телефоном: 031 552 16 16Консультація за телефоном: 031 552 16 16
Фахові консультації та корисні поради спеціаліста телефоном.  
З понеділка по п’ятницю з 9:00 до 19:00.

Батьківська порада від чоловіка  Батьківська порада від чоловіка  
до чоловікадо чоловіка
Ви можете зв’язатися з нашим батьком-консультантом за телефоном  
079 853 15 57. Зворотний дзвінок протягом одного робочого дня,  
запис за домовленістю.

Місце зустрічіМісце зустрічі
Наші 14 пунктів зустрічі — це відкриті місця для зустрічей комуніка- 
бельних батьків, допитливих дітей і турботливих бабусь і дідусів  
або супровідників. Тут ви можете спілкуватися, грати, годувати, їсти та  
пити чи переглядати книжкову полицю.

Фінансується Департаментом охорони здоров’я, соціальних питань та інтеграції кантону Берн 

Усі пропозиції та контакти батьки можуть знайти на сайтіУсі пропозиції та контакти батьки можуть знайти на сайті

www.mvb-be.chwww.mvb-be.ch

Фахівці можуть зв’язатися з нами за посиланнямФахівці можуть зв’язатися з нами за посиланням

www.mvb-be.ch/fachpersonenwww.mvb-be.ch/fachpersonen

Наші контактні дані.Наші контактні дані.

http://www.mvb-be.ch
https://www.mvb-be.ch/de/fachpersonen/zusammenarbeit-und-uebergaben

