
 

 

Фамільєлотсен 

З серпня для батьків в Естерсунд будуть заходи щодо підтримки родини - 

Фамільєлотсен. Ми є відкритою організацією та пропонуємо безоплатну 

підтримку родинам з дітьми у віці 0-18 років. Фамільєлотсен пропонує розмови 

з метою підтримки та порад, різні курси для батьків, а також групи підтримки. 

З допомогою Фамільєлотсен ти отримаєш можливість розвинути свою роль як 

мати або батько або інший важливий дорослий у житті дитини. 

Розмова з батьками 

Ми можемо запропонувати вам, батькам або іншій важливій дорослій людині 

бесіди щодо батьківства з метою підтримки. Дивіться контактні дані вказані 

нижче. 

Курси для батьків 

 
ABC-усі діти в центрі уваги 3-12 років 
 
Хочеш стати кращим батьком, мамою, уникати конфліктів, створити гарні 

відносини з твоєю дитиною та посприяти відчуттю власної гідності твоєї 

дитини? Тоді можливо курси для батьків ABC- Усі діти в центрі уваги тобі 

підійде? Зараз ми розпочинаємо два ABC-курси; одна група по непарним 

тижням , яка зустрічається на місці, за адресою. Та група по парним тижням, де 

зустрічі проходять дистанційно. Запишись на курс, який краще підходить для 

твого життя! 

 

ABC-усі діти в центрі уваги 3-12 років – зустрічі: 

Дата: Що четверга 29 верес. 13 жовт. 27 жовт. 10 лист.   

Час: 18.00-20.30 

Місце: Postgränd 8A. 831 30 Östersund 

Запитання:  foralder@ostersund.se 

Запис за посиланням нижче або через QR-код  

https://forms.office.com/r/tcfkZZqHEC  
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ABC- усі діти в центрі уваги 3-12 років, онлайн 
зустрічі 
 
Дата: Щочетверга 22 вер. 6 жовт. 20 жовт. 17 лист. 

Час: 18.00-20.30 

Місце: Дистанційно 

Frågor:  foralder@ostersund.se  

Запис за посиланням нижче або через QR-код  

https://forms.office.com/r/1b2SUguDBk 

 

 

Комета 12-18 років 

Комета 12-18 років підходить для тебе, якщо ти часто маєш конфлікти та сварки 
з твоїм підлітком і ти хочеш знайти кращий спосіб, щоб 
розібратися, а також покращити відносини з дитиною.  
 

Дата: Щосереди 5 жовт. 12 жовт. 19 жовт. 26 жовт. 9 лист. 

16 лист. 23 лист. 30 лист.  

Час: 18.00-20.30  

Місце: Österäng. Rådhusgatan 72, 831 34 Östersund 

Запитання: foralder@ostersund.se  

Запис за посиланням нижче або через QR-код  

https://forms.office.com/r/WyDZ2WMnPX 
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BIFF- Діти під увагою батьків 
 
Ти пережив конфліктне розлучення? Як має працювати батьківство після 
розлучення? Можливо ти думаєш над тим як це може вплинути на дитину та 
що ти можеш зробити, щоб усе було якомога краще для твоїх дітей 0-18 років, 
не зважаючи на розлучення та конфлікти? У курсі для батьків BIFF – дитина в 
центрі уваги. Скоро ми стартуємо дві BIFF-групи. Обери ту, яка підходить 
найкраще. 
 
Запитання: 072-531 79 15 sebastian.sehlen@ostersund.se 
 
 
Група 1 
Дата: Непарні тижні. Вівторок 13 верес. 27 верес. 11 жовт. 25 жовт. 
 
Час: 18.00-20.30  

 
Місце: Frösövägen 3 C.  
 
 
 
Група 2 
Дата: Парні тижні. Вівторок 20 верес. 4 жовт. 18 жовт. 1 лист 
 
Час: 18.00-20.30  
 
Місце: Frösövägen 3 C.  
 
 
 
Запис за посиланням нижче або через QR-код  

https://forms.office.com/r/ns4F1cwV2b  
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Групи підтримки 

Якщо якась з груп підтримки підходить твоїй дитині – чекаємо на заявку або 
запитання. 

Метелик 

Метелик – група для тебе, хто живе або жив у родині, де були психічні розлади 

у повсякденному житті, або хтось був залежним від алкоголю та/або andra 

droger. Група метелик стосується дітей та підлітків у віці  7 - 18 років. 

Запитання: fjarilen@ostersund.se 

Бульбашка 

Група бульбашка стосується дітей у віці 7 - 12 років,  чиї батьки живуть окремо. 

Групи зустрічаються один раз на тиждень, усього вісім зустрічей. 

Запитання: bubblan@ostersund.se 

Дерево 

Група дерево стосується дітей та підлітків у прийомних родинах.  

Запитання: tradet@ostersund.se 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контакти 

Телефон: 063 - 14 40 57 

Робочі години: 

Понеділок 8.30 – 10.00 

Четвер 12.30 – 14.00 

Також можете залишити голосове повідомлення, яке ми прослухаємо. 

 

Дізнайся більше про Фамільєлотсен за посиланням 
або через QR-код 

https://www.ostersund.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-

familjer-och-foraldrar/familjelotsen.html 
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