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166.029 copii înscriși în consultații

Oficiul de naștere a Copilului este organismul de referință de la Federația Walonie
Bruxelles (Comunitatea franceză din Belgia)pentru toate întrebările referitoare la
copilărie, politicii copilăriii, la protecția mamei și a copilului, la însotirea medico
–socială al( viitoarei) mame și copilului, la primirea copilului în afarà de mijlocul
familial si la susținerea celor din familie.

OFICIUL NAȘTERII
ȘI A COPILULUI

ONE-ul este pentru a răspunde la întrebările voastre.

PENTRU VOI ȘI COPILUL VOSTRU

El editează broșuri de informații relativ la diferite teme (alimentația,somnul, dezvoltarea copilului …) și organizeaza animatii pe aceste teme.

6 consultații mobile

ONE-ul coproduce la fel emisiuni televizate la destinația părintilor.
Gratuite și deschise pentru toți, serviciile ONE-ului sunt situate aproape de voi.

819 asistenți medico-s

ociali

Puteți să ne contacțati

4.500 voluntari în consultații

54.187 copii între

0 si 3 ani înscriși

w.w.w.one.be, info@one.be sau via
Administrația subregională a ONE din
provincia voastră:

uctură de primire

într-o str

44.185 locuri în mijlocul de primire

ire pentru copii între 0 si 3 ani
1.228 de structuri colective de prim
primitori autorizați
5
3.33
si
(ex : cresă, sau grădiniță…)
zate în atenția familiilor

+de 1.000.000 broșuri si pliante difu

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

337 școli pentru teme subventionate

89.120 copii înscriși în centrele de

vacanță

233 comune cu o coordonare Primire Timp Liber

2.053 copii luați în primire după o
21 copii pentru a fi infiați

*Cifre în 2016

Rejoignez-nous sur

semnalare de maltretanță.

17 echipe SOS Copii după naștere

148 servicii și antene de promovarea sănătății în școli

Administrația centrală: 02 542 12 11 - info@one.be

Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 542 12 11 / Fax : + 32 (0) 2 542 12 51
info@one.be - one.be

ONE.be

Si încă multe !
Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles
et de la Loterie Nationale

Traduction: SETIS Wallonie

Informații parintilor,
primirea și însotirea familiilor,
sprijin pentru părinți
…

ONE.be

El vă va da la fel CARNETUL COPILULUI
(care se numește de asemeni « carnetul de sănătate a copilului).

In majoritatea maternitătilor ,un TMS
de la ONE vă va prezenta serviciile
oferite de ONE după nașterea copilului
vostru.

Școli pentru teme

ONE-UL promovlază, de asemenea,
sănătatea la școală prin consultații
medicale de preventie pentru elevi și
prin acțiuni de promovare a sănătății.

Sănătatea școlară prin consultări

Școlile pentru teme (EDD)susțin
învățărea și munca școlară a copilului vostru dezvoltând acțiuni educative, pedagogice,creative, jocuri
sportive și culturale. Copiii sunt
primiți acolo de la vârsta de 6 ani
până la 12,15sau uneori pînă la 18
ani.

Numeroase activități sunt organizate în sănul acestor consultații
(conferințe,jocuri,locuri pentru vorbit…). Aceste animații sunt în același
timp ocazii de a întîlni alți părinți cu
care să împărțiți experiențele voastre. Printre altele daca doriți, TMS
poate să vină la domiciliu sau să vă
primească în timpul permanențelor.
În anumite regiuni există autocare sanitare. Acestea sunt
consultații « mobile » oferind aceleași servicii ca și
consultațiile fixe.

Consultațiile pentru copii sunt gratuite si accesibile tuturor părinților
și copiilor între 0 si 6 ani. Ele au
ca scop de a asigura urmărirea
sănătații copilului vostru. O echipă
compusă de un medic ,de un TMS
și de benevoli vă va primi pentru a
realiza ,cu programare o serie de
examene medicale(vaccinuri,depistaj vizual…). De asemeni
ei vă vor raspunde la toate întrebările pe care le puneți.
Deci ei pot să vă ajute în rolul vostru de părinți.

Consultațiile pentru copii

La maternitate

Felicitările noastre !

Copilul vine pe lume …

Incă de la primile vizite veți primi canetul « A DEVENI
PARINȚI ». Acest carnet dă răspunsuri la întrebările pe care(
viitorii) părinți și le pun. De asemeni veți primi « CARNETUL
MAMEI », jurnalul de bord pe timpul sarcinii. Pastrați-l cu
grijă. Va servi ca legatură între profesioniștii sănătății care
vă vor însoți pe perioada celor 9 luni.

Medicul va realiza o serie de examene (analiza sângelui, ecografii …).
TMS va avea plăcerea să răspundă
la întrebările voastre, să vă dea
un număr de informații în legătură
cu sarcina, desfășurarea sarcinii, alimentația femeii însărcinate,
primele îngrjiri care trebuie să le
dea copilului. De asemeni el poate
să vină la domiciliu pentru a aborda
cu voi venirea copilului sau să vă
îndrume în demersurile administrative (prima de naștere, …). Ar putea de asemeni sa vă
ajute să vă închipuiți viitorul rol de părinte.

Ei supraveghează desfașurarea sarcinii, verifică dezvoltarea copilului si
veghează de asemenea la sănătatea
viitoarei mame.

Veți fi primită de un ginecolog sau
o moașă și un asistent medicosocial(TMS). Acesta este asistent
social (m/h)sau infirmier(m/h).

Aceste consultații sunt locuri deschise pentru toți viitorii
părinți. Ele sunt situate într-un spital sau în cartierul vostru.

Consultațiile prenatale

O aventură de 9 luni începe…

Voi așteptați un copil…

La căutarea unui loc de primire
pentru copilul vostru ?
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În plus : ONE acompaniază si controlează
organizatorii din centrele de vacanță agreate.

Taberele, șederile,locurile de joacă ofera o
adevarată oportunitate copiilor de a petrece
vacanțele într-un mijloc colectiv ,accesibil
si educativ, Cu o încadrare și o animație de
calitate.

În curînd vacanțele ?
Doriți să găsiți activități
încadrate pentru copiii
voștri ? Gândiți-vă la centrele de vacanță agreate !

Centre de vacanțe

Dacă căutati informații mai generale ,trebuie
sa sțiți că marea majoritate a comunelor
coordonează primirea copiilor după 2,5 ani
;puteți contacta coordinatorul ATL (extra
școlar).

EI va permite să fiți mai
bine în armonie cu viața
profesională si viața particulară ; ei oferă
copilului dumneavoastră multe posibilități
ca să nu se plictisească. Pentru a fi agreat
de ONE ei trebuie să îndeplinească anumite
condiții de calitatte și accesibilitate.

Primiri extra școlare,
destinate copiilor între
2,5 ani si 12 ani sunt
organizate pe perioada
anului școlar, de asemeni în școli.

Primirea extra școlară

În afara școlii și pe perioada vacanțelor,
ONE are grijă de asemeni de calitatea de primire a copilului în afara
orelor de clasă (primire extra școlară
,școli pentru teme,centre de vacanță…).

Primire timp liber…

Copilul vostru
crește…

Prețul fixat după reveniturile părinților
(baremul ONE pentru Centrele de Primire
subvenționate) sau liber (pentru celelalte).

Prețul ?

Într-o colectivitate sau într-un cadru familial.

Tipurile de Centre de Primire ?

ONE autorizează,insoțește,evaluează și
controlează Mijloacele de Primire

ONE și Centrele de Primire

Creșe ,primitoare…

Gândiți-vă să înscrieți copilul vostru
în cadrul primirii în a 4-a lună de
sarcină

ONE-ul dispune printre altele de un servicice de înfiere care însoțește parinții
biologici ,copiii înfiați si familiile care îi
înfiiază. El efectuează înfierea copiilor
născuți care rezidează la Bruxelles și în
Wallonie.

Întrbări în legatură cu adoptarea ?

ONE-ul duce campanii de sensibilizare
despre importanța vizitei înainte de a concepe sarcina.

A concepe un copil asta se pregătește

Proiectul
copilului…

DACA DORIȚI,
ONE-UL POATE SĂ VĂ SUSȚINĂ ȘI SĂ VĂ ÎNSOȚEASCĂ
ÎN ROLUL VOSTRU DE PĂRINȚI.

