
Consiliere și ajutor
în timpul sarcinii și după

naștere

Sozialdienst 
katholischer Frauen e.V. 

Consiliere în timpul sarcinii

Unter den Ulmen 23
33330 Gütersloh

05241 16127 

www.skf-guetersloh.de
E-Mail: info@skf-guetersloh.de

Întâlniri părinți-copii în grup
în special pentru familii de imigranți

în fiecare luni și marți
de la   10:00 la 11:30

Ringelsöckchen
Îmbrăcăminte pentru copii la prețuri mici

Marți de la  15:00 la 17:00
Vineri de la    9:00 la 11:00

Pentru informații sunați la: 
05241 16127

Să învățăm să trăim
împreună de la început!

Consiliere catolică în timpul sarcinii,
oferită de SkF Gütersloh

Oferim în plus:

Consiliere și ajutor
în timpul sarcinii și după

naștere
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Dacă nu vorbiți limba germană...

puteți aduce cu dumneavoastră o persoană de 
încredere în calitate de traducător

vă punem noi un traducător la dispoziție

sunteți nesigură în ceea ce privește modul în 
care veți face față vieții de zi cu zi alături de 
copilul dumneavoastră 

aveți dificultăți financiare și doriți să găsiți soluții 

aveți nevoie de sprijin la rezolvarea 
formalităților cu diferite oficii și autorități 

aveți întrebări cu privire la îmbinarea vieții 
familiale cu cea profesională (concediu de 
maternitate, concediu parental, creșterea 
copilului)

Aveți nevoie de ajutor după pierderea unui copil 
ca urmare a unui avort spontan sau a morții 
fetale

doriți consiliere și asistență, întrucât în timpul 
sarcinii s-a diagnosticat un handicap al 
copilului dumneavoastră

Vă oferim sprijin, consiliere și asistență

gratuit

indiferent de naționalitate sau apartenență 
religioasă

în mod confidențial – avem obligația păstrării 
confidențialității

Jessica Gerdhenrichs
Tel.:  05241- 220 66 88

E-Mail: j.gerdhenrichs@skf-guetersloh.de

Maria Kadach
Tel.:  05241- 210 62 50

E-Mail: m.kadach@skf-guetersloh.de

Andrea Wollust
Tel.:  05241- 210 83 56

E-Mail: a.wollust@skf-guetersloh.de

Maria Nollek
Tel.:  05241- 16127

E-Mail: m.nollek@skf-guetersloh.de

Dacă dumneavoastră... ...atunci vă stăm la dispoziție! Echipa noastră
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