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Matka Gabriela:

Jesteś zainteresowany?

„Miałam ciężko z trójką małych dzieci. Chciałam

Skontaktuj się z koordynatorem:

robić wszystko perfekcyjnie, ale mi to nie
wychodziło. Centrum konsultacyjne skierowało mnie
do Home-Start. Wolontariuszka Inge, także matka,
miała duże doświadczenie. Dała mi do zrozumienia

Dla rodziców dzieci w wieku
od 0 do 6 lat

że to nie koniec świata jeżeli nie wstawiłam prania.
Nie wszystko musi być perfekcyjne, powiedziała.
Otworzyła mi oczy. Również mogłam się przy niej
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wygadać, gdy tego potrzebowałam.”
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Potrzebujesz
wsparcia?

Potrzebujesz wsparcia?

Co to jest Home-Start?

Każdej rodzinie mogą zdarzyć się trudności:

Home-Start oferuje pomoc w wychowaniu, przyjazny

zadowoleni ze wsparcia wolontariuszy. Rodzice czują się

rodzicielstwo jest dla ciebie nowe i masz wiele pytań,

kontakt i praktyczną pomoc rodzicom z co najmniej

bardziej komfortowo i są bardziej pozytywnie nastawieni

problemy z dziećmi, ograniczony kontakt z przyjaciółmi i

jednym dzieckiem w wieku od 0 do 6 lat. Możesz

do swoich dzieci.

rodziną, pojawia się choroba lub stres. Na ogół możesz

zarejestrować się w Home-Start, jeśli jesteś w 28

rozwiązać problemy samodzielnie. Ale czasami może

tygodniu ciąży. Oczywiście w twojej rodzinie mogą być

Jak to działa?

się przydać pomoc od kogoś kto ma czas aby cię

również starsze dzieci. Jako rodzic sam zgłaszasz

Możesz zarejestrować się u koordynatora Home-Start w

wysłuchać, wspólnie pomyśli o wychowaniu dzieci i

własne potrzeby; twoje wymagania są kluczowe.

swoim miejscu zamieszkania. Po rejestracji rozmawiasz

jednocześnie zaoferuje praktyczną pomoc i udzieli

Wolontariusze Home-Start mają doświadczenie w

z koordynatorem o tym jak Home-Start może ci pomóc.

wskazówek. Wolontariusz z Home-Start może

wychowywaniu dzieci i po specjalnym szkoleniu są

Twoje pytania są punktem wyjściowym; wsparcie jest

zaoferować takie wsparcie.

w stanie pomóc zgodnie z metodą Home-Start.

dostosowane do tego co potrzebujesz Ty lub Twoja

Wolontariusze są kierowani i wspierani przez

rodzina. Następnie zostanie ci przedstawiony

koordynatora. Home-Start jest oferowany w wielu

wolontariusz. Jeżeli się zaakceptujecie, wolontariusz

gminach w Holandii. Dzięki temu coraz więcej

przychodzi do Twojego domu co tydzień. Na początku

rodzin dostaje wsparcie od Home-Start. Badania i

wzajemnie się poznajecie. Razem omawiacie w jakiej

doświadczenia wykazały, że rodzice są bardzo

formie chcesz uzyskać wsparcie lub poradę w sprawach
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praktycznych. Czas trwania wsparcia zależy od
Twoich wymagań.

Czego możesz oczekiwać od
Home-Start?
● Wolontariusza, który regularnie przychodzi
do twojego domu.

● Osobista uwaga i pomocna dłoń.
● Wsparcie w wychowaniu Twojego dziecka / dzieci.
● Możliwość nawiązania kontaktu z innymi rodzicami.
● Pomoc w sprawach praktycznych.
● Przyjaźń i zaufanie.

