
    
    НАШИ ПАРТНЕРИ 

 

  И КАКО ДО НАС 

   Разговарајте са нама: 
   Сви запослени су на партнера за сарадњу 

   информисани и њене понуде и да помогне. 
   Конкретне информације о саветодавним                     
   услугама могу се наћи у нашој флаер статус. 
  

Serbisch 

Kath. Kindertageseinrichtung St. Ludgerus 
Bergstr. 6a 

48429 Rheine 

Frau Reckers 

Telefon: 05971 8016966 0 

Telefax:  05971 8016966 6 

E– Mail: kita.stludgerus-rheine@bistum-muenster.de 

www.ludgerus-fz-schotthock.de 

 

 
Kath. Kindertageseinrichtung St. Bonifatius 

Friedrich-Ebert-Ring 241 

48429 Rheine 

Frau Egbers 

Telefon: 05971 8016965 0 

Telefax:  05971 8016965 5 

E– Mail: kita.stbonifatius-rheine@bistum-muenster.de 

www.bonifatius-fz-schotthock.de 

 

Породица центар 
Сцхоттхоцк 

 

Свети Лудгер је и Св Бонифације 

Катх. Дете центри 

Основне школе 
Цанисиус школа, Лудгерус школа 
Боделсцхвингхсцхуле 

 

Лекари и терапеути 
Праксе за говорну терапију, педијатри 

Здравље Службени Штајнфурт радна група здравље 
зуба 

 

Сениор кућиште / Сениор Центер 
Сцхеиперс Хоф, Цолдинне игла 

 

консултантске услуге 
Катх. Фамилиенбилдунгсстатте Рајне, омладине и 
породичне услуге е.В., Каритас Рајне дете смернице, 
Удружење Немачки Заштита деце, Царитасвербанд- 
рана интервенција центра, брак-породица и живот 
саветовање, Град Рајне уметност дневни боравак, 
Царитасвербанд- бања и рекреација природа 

 

културни центри 
Центро С. Антонио 

 

округ Сцхоттхоцк 

Округ саветодавно веће Сцхоттхоцк, КАБ Сцхоттхоцк, 
особе до особе 

 

Дневни центри 
Породица Центар Антониус 

Катх. Кнеипп Киндертагесеинрицхтунг Ст Ламберти 

 

sportski клубови 
Спорт Клуб Зелена Бела Рајне е.В. 
 

други партнери 
апетито АГ 

 

заједница 
Кирцхенгемеинде Ст. Антхони оф Падуа Кет. 



www.ludgerus-fz-schotthock.de 

www.bonifatius-fz-schotthock.de 

Фамили Центер СЦХОТТ ХОЦК 

 

"Отворени дом за децу и породице" 
 

"На састанку место за младе и старе" 
 

Овде су услуге у заједници за 
образовање, бриге 

и консултација са понудама Пасторале 
заједно. 
Промоција деце и подршка породицама 

могу да руку под руку су дизајнирани. 
Сматрамо породица оријентисана 

Понуда за све Сцхотт столице породице 
које желе да их прате као родитељи и 
породица у њихове бриге и подршке. 
 

Савет и подршка 

Дјеце и породица 

• ажурирану листу саветовање и 
третман нашег окружења 

 

• Хитна бројеви телефона за децу и 
омладину 

 

• отворене консултације сати образовног 
и породично саветовање 

 

• пружање консултантских услуга безгл. 
Општи живот савет као саветовање дуг 
 

• постављање родитељ-дете група за 

породице са троје деце старости 

ПОРОДИЦА ОБРАЗОВАЊЕ 
ПАРТНЕРСТВО 

• Различите опције за породице и посебно за 
самохране родитеље 

 

• Интеркултуралне оријентисане догађаји и 
активности 

 

• Понуде за унапређење родитељских 
вештина очева посебно 

 

• понуде за здравље у./о. физичка активност 

 

• Понуде у./о образовање медија. промоција 
читање 

 

• Мусисцх Цреативе понуда 

 

• Курсеви немачког за родитеље са 
позадином миграната 

 

• услуге за родитеље у области управљања / 
дуга / тржишту финансијског рада и 
професионалну оријентацију 

 

• јачање родитељске способности родитеља 

 

• могућност само-организованих активности 
родитеља и удружења родитеља признају у 
просторијама породични центар Сцхоттхоцк 

 

• Отвори Елтернцафе 

Брига о деци 

• Информације о дечијем вртићу 

 

• информације о начинима да испоручи 
дневни боравак 

 

• информативне сесије за родитеље о 
дечијем вртићу 

 

• билтене усмерени на квалификацију 
васпитача 

 

• контакти са дневним старатеља и 
редовним састанцима у размени 

 

• омогућавају коришћење простора 
средстава појединих цхилдминдерс 

 

КОМПАТИБИЛНОСТИ рада и породичног 

• саветовање за родитеље са потребом за 
бригу о радног времена шире 

 

• потребна детекција заштите сати 

 

• услуге неге за под слободним 
вишегодишњих / играонице 

 

• Адреса листа обучених бебиситерке 

 

• Хитна бригу о сестрама и деце из 
социјалне области током радног времена / 
ручак 

 

• Ако је потребно, организација кућну његу 

 

• хитно збрињавање у сарадњи са 
компанијама за децу запослених у 
компанији апетито АГ 

 


