
 

 

 

 

Ласкаво просимо до 
«Одна сім’я - один план» 
Північно-Західна-Фландрія 

У вашій сім’ї проблеми? Ви переживаєте за свою дитину? Ви не один! Наша 

команда допомагає сім’ям з дітьми та молоді від 0 до 25 років. Взаємодіючи з 

іншими організаціями, ми позбавляємо вас тривалого очікування на 

допомогу – ознайомча зустріч з нашими фахівцями відбувається вже в 

перші 30 днів після звернення до нас. Наша допомога безкоштовна. 

 

Зв’яжіться з нами, ми працюємо для вас.  

050 66 46 00 - info@1G1Pnwvl.be 

 
 
 

 

Швидка та індивідуальна 
допомога молоді 

Потреба в підтримці та увазі серед молоді висока, але черга за 

допомогою може тривати місяцями. «Одна сім’я - один план» співпрацює 

з іншими організаціями, такими як CAW, CLB, Huizen van het kind… та 

надає більш індивідуальні консультації. Спочатку сімейний консультант 

і/або психолог проводять ознайомчу зустріч з вашою сім’єю. Наша мета: в 

найкоротший час підтримати вас та ваших близьких, щоб ви могли жити 

повноцінним нормальним життям та працювати, не дивлячись на проблеми 

та турботи. 
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 Як саме ми 
 допомагаємо? 

Ми працюємо разом із вашою 

сім’єю, використовуючи ваші 

ресурси та ресурси вашого 

оточення. Як це відбувається? 

Читайте тут. 

2. Уточнення до 
вашого звернення 

Один з наших співробітників 

зателефонує вам для уточнення 

та збору додаткової інформації 

щодо вашої проблеми. Ваші 

відповіді на його запитання ми 

розглянемо на нашій 

щотижневій нараді. 

4. Один план 

За вашими відповідями на попередні 

запитання ми разом шукаємо що саме в 

вашому житті можна змінити та хто саме 

може вам в цьому допомогти. Це може бути 

певний фахівець, або родич, сусід чи 

волонтер... Разом з вашою сім’єю ми 

визначаємося з планом дій, темпом його 

виконання й тим, як і коли ви можете цей план 

завершити. 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 

 
 

 
1. Реєстрація 

Ви та ваша сім’я зіткнулися з проблемами? 

Або ви знаєте іншу сім’ю, яка потребує 

підтримки? Зареєструйте ваше звернення 

по допомогу за телефоном або на нашому 

сайті. 

3. Ознайомча зустріч 

Протягом 30 днів після реєстрації наша команда 

сімейних консультантів та психологів запросить вас на 

ознайомчу зустріч для обговорення 6 питань: 
 

• Що йде добре, а що ні? 

• Що б ви хотіли змінити? 

• Яких цілей ви хочете досягти? 

• Яким шляхом ви плануєте вирішити проблему? 

• Що (хто) вам для цього потрібно (потрібний)? 

• Що ви від нас очікуєте? 

1 2 3 4 



 
 
 

Наші консультації проводяться 
за власним бажанням людини, 
яка потребує допомоги. Вони 
безкоштовні та тривають 
стільки, скільки це необхідно. 
Ми прагнемо досягти результату 
за період чотири місяці. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Звертайтеся до нас за телефоном 

050 66 46 00 щопонеділка та 

щовівторка з 13.00 до 17.00 або 

щосереди та щоп’ятниці з 9.00 до 12.30. 

Відскануйте та 
відвідайте 

наш сайт 

 

 
Адреси Eén gezin één plan Noord-West-Vlaanderen 

Brugge 
Prins Karellaan 2A - 8310 Brugge 
050 66 46 00 
info@1G1Pnwvl.be 

Oostende 
Louisastraat 7 - 8400 Oostende 
050 66 46 00 
info@1G1Pnwvl.be 

 

Eén gezin één plan Noord-West-Vlaanderen is actief in Brugge, Jabbeke, Knokke-Heist, 

Zuienkerke, Blankenberge, De Haan, Zedelgem, Oostkamp, Beernem, Damme, Bredene, Oostende 
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