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e Ciąża  
– co dalej?

AWO Kinder, Jugend & Familie  
Weser-Ems GmbH
Familienberatungsstelle Oldenburg
Cloppenburger Straße 65
26135 Oldenburg
tel. 04 41/9 73 77-0
info@beratungsstelle-oldenburg.de
www.beratungsstelle-oldenburg.de

Nasze godziny rejestracji

poniedziałek, czwartek  godz. 8.30–12.00
wtorek, środa  godz. 13.00–16.00
Konsultacje odbywają się od poniedziałku 
do piątku po wcześniejszym umówieniu.

Jeśli masz jakieś pytania, prosimy 
o telefon. Chętnie pomożemy!

Zasady

Poradnia jest akredytowana przez pań-
stwo.

Nasi konsultanci są objęci ustawowym 
obowiązkiem zachowania poufności. 
Wszystkie informacje będą traktowane 
jako poufne. Na życzenie można również 
uzyskać porady anonimowo. 

Doradztwo jest niezależne od miejsca 
zamieszkania, bezpłatne, bezstronne, 
otwarte i bez zbędnego oczekiwania.

Inna pomoc
Familienberatungsstelle Oldenburg 
(Poradnia Rodzinna w Oldenburgu) 
oferuje również następujące usługi:

 • porady edukacyjne dla poszczególnych 
osób, par lub rodzin

 • imprezy profilaktyczne dla dzieci 
i młodzieży 

 • tematyczne spotkania dla rodziców
 • wykłady specjalistyczne i szkolenia
 • doradztwo, nadzór i informacja dla 
profesjonalistów

Familienberatungsstelle OIdenburg
DORADZTWO DLA KOBIET W CIĄŻY  
I W PRZYPADKU CIĄŻY NIECHCIANEJ
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Nasza oferta doradztwa

Oferujemy porady i wsparcie w okresie 
ciąży. Można do nas przyjść indywidualnie 
lub jako para – przed planowaną ciążą, 
w trakcie, a także po ciąży.

W okresie planowania ciąży często 
dochodzi do zmiany sposobu myślenia, 
któremu towarzyszy wiele pytań 
i ewentualnych niepewności. Podczas 
rozmów pomagamy znaleźć odpowiedzi 
na osobiste pytania.

Oprócz ogólnych pytań dotyczących ciąży, 
porodu i rodzicielstwa doradzamy również 
w kwestiach osobistych, partnerskich 
i rodzinnych. Główne punkty konsultacji są 
oparte na osobistych potrzebach petenta.

U nas dowiesz się, jakie są uregulowania 
prawne i pomoc oraz jakie świadczenia 
możesz otrzymać od niezależnych stowarzy-
szeń lub prywatnych sponsorów.

Poradnictwo w okresie ciąży
Udzielamy porad i informacji m.in. na 
następujące tematy:

 • świadczenia państwowe związane ze 
wsparciem rodziny, np. zasiłek wycho-
wawczy, zasiłek na dziecko

 • opieka w okresie ciąży
 • diagnostyka prenatalna  
(metody i wsparcie psychospołeczne)

 • specjalne prawa w pracy, np. prawo 
ochrony macierzyństwa, urlop rodzicielski

 • państwowe wsparcie finansowe rządu, 
np. ALG II, Bafög, zasiłek mieszkaniowy

 • kwestie ojcostwa i alimentów 
 • wsparcie finansowe fundacji i pomoc 
przy złożeniu wniosku

 • planowanie rodziny
 • niespełnione pragnienie posiadania 
dzieci

 • adopcja/opieka
 • antykoncepcja
 • wypłata dodatku na antykoncepcję od 
miasta Oldenburg 

Doradztwo w przypadku 
niechcianej ciąży

Oferujemy doradztwo w zakresie 
niechcianej ciąży zgodnie z §219 StGB  
i w razie potrzeby wydajemy odpowied-
nie zaświadczenie z poradni.

Poważne traktowanie kobiet i par oraz 
zrozumienie ich sytuacji jest dla nas 
ważne w szczególności w sytuacji prawnie 
nakazanego poradnictwa w przypadku 
niechcianej ciąży. Oferujemy wsparcie 
odpowiedzialnego podejmowania decyzji 
w atmosferze wolnej od strachu i bez 
osądu moralnego.

Podczas konsultacji otrzymasz 
informację m.in.

 • w kwestiach prawnych, społecznych, 
finansowych i medycznych związanych 
z aborcją

 • w sprawie adopcji i opieki zastępczej
 • w sprawie antykoncepcji

W przypadku aborcji doradzamy również, 
jak sobie z poradzić z tym problemem.


