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38 poradnie przeduro
599 konsultacji dla dzieci
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WRAZ Z EKIPAMI SOS KOORDYNUJE AKCJAMI PREWENCYJNYMI PRZECIWKO NIEODPOWIEDNIEMU TRAKTOWANIU I MALTRETOWANIU DZIECI.
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Organizacja Federacji Wallonie-Bruxelles (wspólnota francuskojęzyczna w Belgii),
zajmująca sie sprawami rozwoju dziecka w takich aspektach jak : ochrona
prawna matki I dziecka, opieka lekarska nad matką I dzieckiem -począwszy
od pierwszych tygodni ciąży , pobyt dziecka w placówkach dydaktycznowychowawczych , wspieranie rodziców w ich roli

URZĄD NARODZIN I
DZIECIŃSTWA

ONE pozostaje do Waszej dyspozycji by odpowiedzieć na Wasze pytania.

DLA WAS I WASZEGO DZIECKA

ONE publikuje różnego rodzaju biuletyny informacyjne dotyczące różnych
aspektow rozwojowych dziecka (karmienie, sen, Rozwój fizyczno-psychiczny ……), organizuje panele dyskusyjne na wyżej wymienione tematy.

819 pracowników medyczno-socjalnych

ONE jest też współautorem różnych programów telewizyjnych przeznaczonych
dla rodziców. ONE dysponuje dużą liczbą przychodn, które są obecne praktycznie
w każdej dzielnicy , są dostępne dla wszystkich i oferują bezpƚatne konsultacje.

Kontakt :

w przychodniach ONE
4.500 wolontariuszy pracujących

www.one.be, info@one.be albo
Administracja regionalna ONE w
Waszej prowincji
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189.120 dzieci zapisanych w cen

233 ośrodków administracji komunalnej z koordynacją
ZAJĘCIA W CZASIE WOLNYM

Administracja główna : 02 542 12 11 - info@one.be
Bruxelles : 02 511 47 51 - asr.bruxelles@one.be
Brabant wallon : 02 656 08 90 - asr.brabant.wallon@one.be
Hainaut : 065 39 96 60 - asr.hainaut@one.be
Liège : 04 344 94 94 - asr.liege@one.be
Luxembourg : 061 23 99 60 - asr.luxembourg@one.be
Namur : 081 72 36 00 - asr.namur@one.be

ltretowania
opieką z powodu ma
2.053 dzieci objętych
21 dzieci przyjętych do adopcji

17 grup SOS Dzieci

148 służb promocji zdrowia i biur w szkole
*Dane z 2016
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I dużo więcej!
Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles
et de la Loterie Nationale

Traduction: SETIS Wallonie

Informacja dla rodziców,
wsparcie rodzin
wspomaganie rodzicielstwa
...

ONE.be

ONE promuje zdrowie w szkołach
poprzez prewencyjne konsultacje
medyczne dla uczniów i działania
promujące zdrowie.

PZS

Szkoły te, oprócz pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji, proponują
różne formy aktywności
takie
jak: edukacyjna, pedagogiczna,
twórcza, sportowa I kulturalna.
Mają one na celu wspomaganie
procesu nauczania I zdobywania
wiedzy przez dzieci od 6 do 12,15
a czasami do 18 lat.

Szkoły odrabiania prac domowych (EDD)

W niektórych regionach istnieją tzw. poradnie ruchome,
mobilne ; są to autobusy, w których odbywają się konsultacje dla niemowląt ; zapewniają one taką samą
opiekę jak w normalnej przychodni.

Na Wasze życzenie, pracownik
TMS może pzyjść do Was do
domu lub umówić się z Wami w
przychodni ONE.

ONE organizuje też różne formy
spotkań (konferencje, gry, grupy
dyskusyjne), które są okazją do
kontaktów i wymiany doświadczeń
między rodzicami.

Konsultacje te są
darmowe i
przeznaczone dla dzieci od 0 do
6 lat. Mają one na celu kontrolę
prawidłowego rozwoju Waszego
dziecka. Ekipa złożona z lekarza,
pracownika medyczno-socjalnego
i osób pracujących jako wolontariusze , jest po to, by wykonywać
zabiegi lekarskie typu : szczepionki, badanie wzroku…….służyć odpowiedzią także
na Wasze zapytania dotyczące różnych aspektów
dotyczących dziecka i Waszej roli jako rodzica.

Konsultacje dla dzieci

W większości oddziałów pracownik
ONE poinformuje Was o zakresie
usług proponowanych przez ONE po
narodzinach dziecka. Otrzymacie też
od Niego KSIĄŻECZKĘ ZDROWIA
DZIECKA.

Ma macierzyństwo

Nasze gratulacje!

Niemowlę się urodziło…

Przy pierwszej wizycie w ONE otrzymacie broszurę
pt: “BYĆ RODZICEM”. Zawiera ona odpowiedzi na pytania zadawane przez przyszłych rodziców. Otrzymacie
również “KSIĄŻECZKĘ MATKI”, rodzaj dzienniczka
ciąży, który należy starannie przechowywać , gdyż
będzie on Wam służył przez 9 miesięcy ; będzie on
spełniał funkcję pośrednika informacji dla różnych
osób-specjalistów towarzyszących Wam w tej przygodzie.

Lekarz zleci wykonanie serii
badań (pobranie I analiza krwi,
prześwietlenia….).TMS służy
odpowiedzią na Wasze zapytania
dotyczące przebiegu ciąży, porodu,
odżywiania się w czasie ciąży,
opieki nad niemowlęciem. Może
Was odwiedzić w Waszym domu,
by razem omówić kwestie dotyczące przygotowania
się na przyjście dziecka na świat lub wyjaśnić niektóre
sprawy administracyjne z tym związane np: otrzymanie
premii z tytułu narodzin dziecka….Może też Wam
pomóc w przygotowaniu się do roli rodzica.

Czuwają oni nad prawidłowym
przebiegiem
ciąży I rozwojem
niemowlęcia , dbają o zdrowie
przyszłej mamy.

Pracują tam ekipy złożone z lekarza ginekologa albo z położnej,
oraz pracownika socjalno-medycznego (TMS): asystent socjalny
albo pielęgniarka .

Konsultacje te są dostępne dla wszystkich
przyszłych rodziców. Mają one miejsce albo w szpitalu albo w dzielnicy, w której mieszkacie.

Konsultacje przedurodzeniowe

Początek dziewięciomiesięcznej
przygody …

Oczekujecie narodzin …

Poszukujecie miejsca
w żłobku dla Waszego
niemowlęcia?
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Polecamy Wam zorganizowane
formy
wypoczynku dla dzieci
pod patronatem ONE
takie jak: obozy, place zabaw, które
zapewniają im pobyt w otoczeniu
innych rówieśników, z fachową opieką
i programem zajęć dostosowanym do
ich wieku.

Ośrodki kolonijne

W szkołach , po lekcjach, organizowane są
też miejsca pobytu dla dzieci od 2,5 do 12
roku. Pozwalają one na lepsze pogodzenie
obowiązków zawodowych i rodzinnych ; oferując
dzieciom różne formy zajęć wpływają na
ich harmonijny rozwój. Aby uzyskać zgodę
ONE na ich otwarcie, muszą one speƚniać
określone normy jakości i normy. Jeśli
poszukujecie informacji musicie wiedzieć,
że większość administracji komunalnych
koordynuje przyjęcie dzieci od 2,5 roku życia
; możecie skontaktować się z koordynatorem
ATL (tzw poza szkolnym).

ONE czuwa także nad
jakością organizacji
pobytu dziecka czy to w
ramach zajęć poza szkolnych, czy to w ramach
tzw.szkół odrabiania
prac domowych, czy w
ośrodkach wakacyjnych..

przyjęcie poza szkołą

ONE czuwa także nad jakością organizacji
pobytu dziecka czy to w ramach zajęć
poza szkolnych, czy to w ramach tzw.
szkół odrabiania prac domowych,
czy w ośrodkach wakacyjnych…).

Organizacja czasu wolnego …

Wasze dziecko
rośnie …

są naliczane albo według dochodów
rodziców (istnieją stawki dla instytucji
dofinansowywanych) albo ustalane są z
wolnej stopy (dla tych , które nie otrzymują
dotacji).

Koszt: Koszty pobytu dziecka w placówce

rodzinnym

rodzaje ośrodków wychowawczych
dla dzieci : Grupowe lub w środowisku

ONE sprawuje kontrolę nad miejscami
przyjęć dla dzieci : wydaje pozwolenia na
ich otwarcie,sprawdza I ocenia stan ich
funkcjonowania

ONE i miejsca przyjęć dla dzieci

żłobki, opiekunki do dzieci…

Począwszy od 4 miesiąca ciąży
należy już pomyśleć o znalezieniu
miejsca w żłobku bądź u opiekunek
do tego przygotowanych !

ONE posiada serwis zajmujący się sprawami adopcji we wszystkich możliwych jej
aspektach: rodziny adopotujące, dzieci
adopotowane, rodzice chcący adoptować.
Serwis ten przeprowadza procedury adopcji
dzieci urodzonych bądź mieszkających
na terenie Federacji Wallonie-Bruxelles.

Pytania dotyczące adopcji ?

ONE prowadzi kampanie mające na celu
uświadomienie tego faktu i podkreśla
rolę konsultacji przed poczęciem dziecka.

Posiadanie dziecka jest aktem,
który należy przygotować !

Pragnienie posiadania dziecka ...

JEŚLI SOBIE TEGO ŻYCZYCIE
ONE MOŻE WAM TOWARZYSZYĆ W ROLI RODZICA

