
Opstapje

Neukirchener
Erziehungsverein

Opstapje
Pas cu pas 

Părinţii şi
famiile monoparentale 

primesc sprijin practic 
în creşterea şi educaţia

copiilor lor, pas cu pas.

  Managementul Segmentului de Afaceri 
Siegfried Bouws 
Herkweg 8 · 47506 Neukirchen-Vluyn 
Telefon: 02845 / 392 - 3270 · Fax: 02845 / 392 - 3287 
siegfried.bouws@neukirchener.de

  Manager de program pentru Opstapje 
Ursula Wolf · Terapeută de familie 
Münsterstraße 38 · 40476 Düsseldorf 
Mobil: 0163 / 7986632 
ursula.wolf@neukirchener.de

  Coordonator pentru Opstapje 
Ellen Tacke-Wollberg · Mobil: 0163 / 7986528 · (WES) 
Diane Ehrentraut · Mobil: 0163 / 7986653 · (DU) 
Cordula Weisz-Fischer · Mobil: 0163 / 7986513 · (GEL, MO) 
Melanie Hellmann · Mobil: 0163 / 7986552 · (D)

  Asistent la domiciliu vorbitor de limba română 
Gabriela Florea · Mobil: 0157 / 33000527

Informaţii suplimentare se găsesc la: www.neukirchener.de

Un program 
de educaţie timpurie
pentru familii cu copii 

de la vârsta de 6 luni 

 Opstapje   este un cuvânt în olandeză şi 
înseamnă „Pas cu pas“.

 Opstapje   promovează şansele de dezvol-
tare ale copilului dvs. şi măreşte 
şansele sale de pornire în viaţă.

 Opstapje   facilitează copilului dvs. noi şi 
 multiple experienţe de învăţare.

 Opstapje   consolidează relaţia cu copilul 
dumneavoastră.

 Opstapje   vă susţine în creşterea şi educaţia 
copilului dumneavoastră.

 Opstapje   aduce pur şi simplu şi o stare  
de bine şi joc pentru familia 
dumneavoastră.
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Opstapje se organizează la dumneavoastră acasă. 
Nu trebuie să vă deplasaţi.

Angajatele noastre vin o dată pe săptămână pentru 
aproximativ o oră în cadrul familiei dumneavoastră. 
 

Cu această ocazie, dumneavoastră ca părinţi primiţi 
sugestii şi asistenţă concretă pentru

  a promova dezvoltarea copiilor dumneavoastră; 

  a îmbunătăţi şansele de pornire în viaţă ale 
 copiilor dumneavoastră; 

  a crea posibilităţi de joc în viaţa cotidiană şi 

  pentru a consolida relaţia cu copii dumneavoastră 
prin activităţi comune. 
 

În plus, oferim întâlniri periodice cu alţi părinţi. 
Cu această ocazie, puteţi

  face schimb de experienţe în educaţia  
copiilor cu alţi părinţi; 

  primi informaţii utile la întrebările despre 
 dezvoltarea copiilor dumneavoastră şi 

  încredinţa copii dumneavoastră unei  
îngrijiri  atractive.

Pas cu pas

Copiii sunt mici personalităţi şi vor să fie  
susţinuţi şi promovaţi!

Copiii, care participă la programul Opstapje,

  învaţă prin jocuri atractive, 

  îşi îmbunătăţesc acuitatea senzorială, 

  îşi îmbogăţesc vocabularul, 

  testează întotdeauna materiale noi, 

  experimentează auto-afirmarea, 

  câştigă încrederea în sine, 

  se simt bine cu familiile lor.

Promovarea învăţării 
pentru un viitor mai bun

Sugestii pentru părinţi 
şi părinţi singuri

  Folosiţi în mediul dvs. familiar şi casnic,  
şansa de a vă îmbunătăţi abilităţile şi 
experienţele dvs. ca părinţi. 

  Obţineţi asistenţă concretă în sarcina deloc 
simplă de a creşte şi de a educa copii. 

  Învăţaţi împreună ceva nou cu copilul dvs.  
şi descoperiţi ceva nou la copilul 
dumneavoastră.

•  Observaţi-vă 
 copilul.  

•  Ascultaţi-vă 
 copilul.  

•  Vorbiţi cu copilul 
dumneavoastră.  

•  Jucaţi-vă  
cu copilul 
dumneavoastră.  

•  Încurajaţi-vă 
 copilul.  

•  Fiţi atent la 
iniţiativa copilului 
dumneavoastră.
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