Перебування у Німеччині
116111 з будь-якого місця.
Кожен, кому довелося тікати з України через напад
російської армії, може подати заяву на отримання дозволу
на проживання відповідно до розділу 24 Закону про
проживання. Він діє протягом одного року та його може
бути продовжено двічі.

Тут ти знайдеш контактні пункти у всіх федеральних землях:
Psychosoziale Zentren — BAfF-Zentren

Під час школи ти можеш пройти практику. Стажування
чудово підходить для того, щоб більше дізнатися про роботу.

Чи дозвіл на проживання потім буде продовжено, залежить
від того, як розвиватиметься конфлікт. Наразі ще невідомо,
чи вихідці з України зможуть перебувати за іншим
параграфом після цього.
Якщо ти вже перебував в Україні як біженець, а тепер
приїхав до Німеччини, то ситуація може бути складнішою.
У цьому разі ти можеш звернутися до консультаційного
центру: Suche nach Beratungsangeboten zu Flucht & Migration — adressen.asyl.net: adressen.asyl.net

Якщо ти потребуєш швидкої допомоги, ти завжди можеш
звернутися до травмпункту будь-якої лікарні (Notaufnahme) або зателефонувати за номером екстреної допомоги
112 (Notrufnummer). Там ти отримаєш допомогу навіть
без страхової картки (Versichertenkarte).

Освіта

Здоров’я

Що робити, якщо ти відчуваєш фізичні чи психічні
проблеми? Ти маєш право на розмову з лікарем та на
лікування.
Це стосується як фізичних, так і психічних проблем. Якщо,
наприклад, ти не можеш добре спати, тому що постійно
думаєш про те, що трапилось, або якщо ти постійно
відчуваєш страх. У цьому випадку тобі потрібно шукати
допомогу! Ти можеш поговорити з кимось про те, як ти
себе почуваєш! Ти можеш зателефонувати за номером

можливість отримати професійне навчання, майже завжди
потрібен атестат про закінчення середньої школи (Hauptschulabschluss або Realschulabschluss – це залежить від
професії). Для навчання в університеті потрібен атестат про
середню освіту (Abitur). Також існує диплом про професійне
навчання (Fachabitur), з ним також можна навчатися в
університеті прикладних наук (Fachhochschule).

Школа та навчання – це найважливіші кроки до хорошого
та безпечного майбутнього в Німеччині. Німецька шкільна
система є дещо складною, оскільки кожна федеральна земля
має власні закони. Шкільне навчання є обов’язковим для всіх
дітей та підлітків в Німеччині, а це означає, що вони мають
право та обов’язок ходити до школи. Відвідування школи
безкоштовне. Є різні типи шкіл.
Спочатку всі діти ходять до початкової школи. Після
початкової школи всі йдуть до загальноосвітньої школи.
Залежно від федеральної землі вони поділяються на:
старший ступінь повної народної школи (Hauptschule),
реальна або середня школа (Realschule), гімназія (Gymnasium), інтегрована середня школа (Integrierte Sekundarschule)
та школа єдиної програми (Gesamtschule).
Рішення про те, яку середню школу відвідувати, залежить
від успішності та оцінок учнів у школі. Для того, щоб мати

Перш ніж зробити наступний крок твого навчання, потрібно
вивчити німецьку. Якщо тобі не виповнилося 18 років, тобі
спочатку потрібно відвідувати спеціальний підготовчий клас
для юних біженців (Vorbereitungsklasse für geﬂüchtete Jugendliche) у школі поблизу.
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BumF
Федеральна асоціація неповнолітніх біженців без
супроводу (BumF) підтримує дітей, молодь та підлітківбіженців. Ми надаємо допомогу молодим біженцям,
фахівцям та волонтерам. Наша неприбуткова асоціація
діє самостійно та стоїть на боці молоді. Наша мета
полягає в тому, щоб молоді біженці зростали без страху,
відчуження та дискримінації та мали такі ж права, як і
всі інші молоді люди.

Bundesfachverband umF e.V.
Паульзенштр. 55—56
12163 Берлін
030 / 82 09 7430
www.b-umf.de

Bundesfachverband
unbegleitete
minderjährige
Flüchtlinge

ЛАСКАВО
ПРОСИМО ДО
НІМЕЧЧИНИ
Інформація для неповнолітніх

Цей флаєр ти
також знайдеш онлайн!

Цей проект фінансується Фондом притулку,
міграції та інтеграції

Europa fördert

Asyl-, Migrations-, Integrationsfonds

біженців з України

Які в мене права?
Людська гідність у Німеччині захищається непорушно. Кожен
має право на власну думку, віросповідання та політичні
погляди та кожен має право вільно їх висловлювати.
Ти маєш право бути поінформованим про все, що з тобою
відбувається. В будь-якій ситуації ти маєш право попросити
перекладача або перекладачку перекласти те, що тобі
говорять, та те, що ти бажаєш відповісти. Ти також маєш
право сказати, що тобі потрібно в житті, а чого ти не бажаєш.
Твої думки та побажання мають бути врахованими.

Ти один в Німеччині?
Ти не знаєш, куди йти, або в тебе є притулок,
але ти не знаєш, як до нього дістатися?

Якщо ти прибув без супроводу, тобі потрібно повідомити про
це офіційній особі: поліції, офіційній організації допомоги,
тощо.
Представника офіційної організації допомоги ти можеш
впізнати за жилетом або тегом з ім’ям та логотипом. Нікуди
не йди з приватними особами, які пропонують подбати про
тебе, навіть якщо вони обіцяють багато чудових речей!

Чим займається Бюро соціального
захисту неповнолітніх (Jugendamt)?
Права дітей та підлітків
в Німеччині:
• Ти маєш право на особливий захіст з боку
держави та її органів, якщо ти не мешкаєш разом
з батьками та прибув до Німеччини самостійно.
• Ти маєш право ходити до школи.
• Ти маєш право на охорону здоров‘я.
• Ти маєш право на відпочинок і дозвілля.
• Тебе ніхто не може змусити працювати.

Якщо тобі ще не виповнилося 18 років і ти приїхав до
Німеччини без батьків чи законних опікунів, то за тебе несе
відповідальність Бюро соціального захисту неповнолітніх (Jugendamt). Там повинні подбати про те, щоб ти почував себе
добре. Вони повинні переконатися, що ти в безпечному місці,
що ти отримуєш їжу, одяг та медичну допомогу. Це юридично
називається опікою про неповнолітніх (Inobhutnahme). Якщо
ти домовився зі своїми батьками, що потрапиш до когось
конкретного у Німеччині (наприклад, до друга, подруги,
двоюрідних родичів, тощо), тобі потрібно повідомити про
це в Бюро соціального захисту неповнолітніх (Jugendamt).
Спочатку Бюро соціального захисту неповнолітніх з’ясовує твої
перспективи (Clearing). Можливо, на початку тебе розмістять в
так званий «розрахунковий будинок» (Clearingsstelle). Але так
буває не завжди.
Так може скластися, що в Бюро соціального захисту
неповнолітніх, до якого ти прийшов, більше немає місць, але
є місце в іншому місті чи селі. Тоді тобі, можливо, доведеться
переїхати туди. Це називається перерозподілом (Umverteilung).
Спочатку буде перевірено, де є вільне місце. До того часу ти
маєш залишатися у Бюро соціального захисту неповнолітніх,

до якого ти потрапив спочатку. Це називається «тимчасовим
доглядом» („vorläuﬁge Inobhutnahme„) і може тривати
максимум 1 місяць. Протягом цього часу Бюро соціального
захисту неповнолітніх перевірить, чи потрібно тобі
переїжджати. Ти маєш право брати участь в обговореннях.
Наприклад, ти можеш сказати, з ким ти бажаєш зупинитися,
якщо ти подорожував з іншими підлітками або братами і
сестрами. Якщо ти почуваєшся погано і розумієш, що не
можеш подорожувати далі, можливо, ти не повинен будеш
їхати в інше місто. Якщо у тебе є родичі в Німеччині чи іншій
країні Європи, яких ти хотів би відвідати, Бюро соціального
захисту неповнолітніх має зв’язатися з ними та прояснити, чи
можеш ти туди потрапити і яким чином.
Ти маєш різні варіанти: якщо ти хочеш жити разом з іншими
дітьми чи підлітками та виховниками, ти можеш мешкати в
Молодіжному центрі (Jugendheim) або в інтернатній групі
(Wohngruppe).
Якщо ти віддаєш перевагу жити самостійно, запитай, чи
можна отримати власну квартиру, в якій ти міг би мешкати з
іншими підлітками.

Тобі погано? Ніхто не піклується про тебе? Або тобі
не вистачає людини, якій можна довіряти?
Ти завжди можеш поговорити з працівниками Бюро
соціального захисту неповнолітніх (Jugendamt). Ти
можеш повідомити їм, що хочеш мешкати в іншому
місці. Бюро соціального захисту неповнолітніх має
показати тобі інші заклади, які будуть кращими для
тебе. Ти не повинен жити з дорослими.

Хто такий опікун і чим він займається?

Якщо тобі не виповнилося 18 років і ти у Німеччині без
батьків, ти отримаєш опікуна. Може пройти деякий час,
перш ніж ти познайомишся з ним чи з нею. Якщо тобі не

призначено опікуна, за тебе дбає та несе відповідальність
Бюро соціального захисту неповнолітніх. Є ймовірність,
що твоїм опікуном стане хтось із твоїх рідних або родичів.
Але вони повинні розуміти процедури проживання,
німецькі закони та багато іншого. Коли твої батьки
приїдуть до Німеччини, опіку буде припинено. Якщо тобі
не виповнилося 18 років і ти у Німеччині без батьків, ти
отримаєш опікуна. Може пройти деякий час, перш ніж ти
познайомишся з ним чи з нею. Якщо тобі не призначено
опікуна, за тебе дбає та несе відповідальність Бюро
соціального захисту неповнолітніх. Є ймовірність, що твоїм
опікуном стане хтось із твоїх рідних або родичів. Але
вони повинні розуміти процедури проживання, німецькі
закони та багато іншого. Коли твої батьки приїдуть до
Німеччини, опіку буде припинено.

Тебе вже прийняли друзі або родичі
у Німеччині до себе?

Будь ласка, зверніться до Бюро соціального захисту
неповнолітніх (Jugendamt) за місцем проживання!! Це дуже
важливо!

Тут ти можеш знайти відповідне Бюро
соціального захисту неповнолітніх:
Jugendämter in Deutschland
Jugendämter.com
Deutschland (jugendaemter.com)

Бюро соціального захисту неповнолітніх має перевірити, чи
зможеш ти залишитися у друзів або родичів у Німеччині. Для
цього вони розмовлятимуть з ними і спробують зв’язатися
з твоїми батьками. Вони повинні з’ясувати, чи вистачає
тобі місця, чи добре буде до тебе ставлення, чи будуть про
тебе піклуватися. Треба також з’ясувати, хто може офіційно

піклуватися про тебе, це матимуть бути твої друзі або
родичі або ти отримаєш опікуна. У будь-якому випадку ця
сім’я може отримати допомогу в Бюро соціального захисту
неповнолітніх. Якщо ти не почуваєшся добре або потребуєш
підтримки, ти можеш звернутися до співпрацівників Бюро
соціального захисту неповнолітніх. У цьому випадку ви маєте
спільно вирішити, яка опція буде для тебе найкращою.

Ти в Німеччині з батьками
або одним із батьків?

Якщо ти прибув до Німеччини разом з батьками і ви не
знаєте, куди йти, ви маєте жити разом з іншими біженцями
в Центрі первинного прийому (Erstaufnahmeeinrichtung).
Через деякий час вам, можливо, доведеться переїхати
до іншої федеральної землі (Bundesland). Це називається
розподілом (Verteilung).
Якщо у вас є друзі або родичі, у яких ви можете залишитися,
вам не потрібно буде переїжджати. Ви можете подати заявку
на соціальні виплати (гроші на проживання, харчування,
медичне страхування) (Sozialleistungen), які вам
сплачуватимуть, навіть якщо ви ще не отримали Посвідку
на проживання (Aufenthaltstitel) від Реєстраційного бюро
іноземців (Ausländerbehörde).

Навіть якщо ти перебуваєш тут зі своєю сім’єю,
ти можеш зв’язатися з Бюро соціального захисту
неповнолітніх (Jugendamt), у разі необхідної
підтримки. Ти можеш звернутися до них у таких
випадках:
• У вашій родині багато сварок
• Твоя мати або твій батько не можуть піклуватися
про тебе чи твоїх братів і сестер, тому що вони
самі погано себе почувають і, наприклад, лежать
у ліжку цілий день та дуже сумують.

Aufenthalt
Diese Nummer kannst du von überall anrufen: 116111
Alle, die vor dem Angriff der russischen Armee aus der Ukraine ﬂiehen mussten, können einen Aufenthalt nach §24 AufenthG beantragen. Dieser gilt zunächst für ein Jahr und kann
dann zweimal verlängert werden.

Hier ﬁndest du Anlaufstellen in allen Bundesländern:
Psychosoziale Zentren — BAfF-Zentren

Während der Schule kannst du ein Praktikum machen. Praktika
sind super, um einen Beruf besser kennen zu lernen.

Ob er dann verlängert wird, hängt davon ab, wie die Situation
im Konﬂikt sich verändert. Im Moment ist noch unklar, ob es
danach einen anderen Aufenthalt für Menschen aus der Ukraine geben wird.
Wenn du bereits in der Ukraine als Flüchtling gelebt hast und
nun nach Deutschland gekommen bist, dann kann die Situation komplizierter sein. Es macht Sinn, Kontakt zu einer Beratungsstelle aufzunehmen. Suche nach Beratungsangeboten
zu Flucht & Migration — adressen.asyl.net: adressen.asyl.net

Bevor du irgendetwas anderes machen kannst, musst du
Deutsch lernen. Wenn du unter 18 Jahre bist, kommst du zunächst in eine spezielle Vorbereitungsklasse für geﬂüchtete
Jugendliche in einer Schule in deiner Nähe.

Solltest du schnelle Hilfe brauchen, kannst du immer in
die Notaufnahme eines Krankenhauses gehen oder die 112
(Notrufnummer) wählen. Auch ohne eine Versichertenkarte
bekommst du Hilfe.

Wie ist das mit der Schule?
Schule und Ausbildung sind die wichtigsten Schritte für
eine gute und sichere Zukunft in Deutschland. Das deutsche
Schulsystem ist ein bisschen kompliziert, weil jedes Bundesland seine eigenen Gesetze dazu hat.

Gesundheit

Was kannst du machen, wenn du körperliche oder seelische
Probleme hast?
Du hast das Recht, mit einem Arzt oder einer Ärztin über dein
Problem zu sprechen und behandelt zu werden.
Das gilt für körperliche Probleme, aber auch für psychische
Probleme. Zum Beispiel, wenn du sehr schlecht schlafen
kannst, weil Du immer an das denkst, was geschehen ist
oder wenn du ständig große Angst hast. Dann such dir Hilfe!
Sprich mit jemandem und erzähle, wie es dir geht!

abschluss, dass ist von Beruf zu Beruf unterschiedlich. Um an
einer Universität studieren zu können, brauchst du Abitur. Es
gibt auch ein Fachabitur, damit kannst du auf einer Fachhochschule studieren.

Ukraine
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BumF
Der Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge setzt sich für geﬂüchtete Kinder, Jugendliche und
Heranwachsende ein. Wir bieten Hilfestellungen für junge
Geﬂüchtete ebenso wie für Fachkräfte und ehrenamtlich
Aktive. Als gemeinnütziger Verein können wir unabhängig
agieren und parteiisch an der Seite der jungen Menschen
stehen. Unser Ziel ist, dass junge Geﬂüchtete ohne Angst,
Ausgrenzung und Diskriminierung aufwachsen können und
die gleichen Rechte wie alle anderen jungen Menschen erhalten.
Bundesfachverband umF e.V.
Paulsenstr. 55—56
12163 Berlin
030 / 82 09 7430
www.b-umf.de
Diesen Flyer
ﬁndest du auch online!

Es besteht in Deutschland Schulpﬂicht für alle Kinder und Jugendlichen, das heißt, dass sie das Recht und die Pﬂicht haben,
in die Schule zu gehen. Der Schulbesuch ist kostenlos. Es gibt
unterschiedliche Schulformen.
Zuerst gehen alle Kinder in die Grundschule. Danach kommen
alle in die weiterführenden Schulen. Diese sind je nach Bundesland unterteilt in: Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Integrierte Sekundarschule und Gesamtschule.
Die Entscheidung, welche weiterführende Schule besucht werden kann, hängt von deinen schulischen Leistungen und Noten ab. Um eine Ausbildung machen zu können, brauchst du
fast immer einen Hauptschulabschluss oder einen Realschul-

Dieses Projekt wird mit Mitteln aus dem
Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds gefördert

Europa fördert

Asyl-, Migrations-, Integrationsfonds

Bundesfachverband
unbegleitete
minderjährige
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WILLKOMMEN
IN DEUTSCHLAND
Informationen für geﬂüchtete
Kinder und Jugendliche
aus der Ukraine

Was sind meine Rechte?
Die Würde des Menschen ist in Deutschland unantastbar geschützt. Jeder hat das Recht, eine eigene Meinung,

Du bist ganz alleine in Deutschland?
Du weißt nicht wo du hingehen sollst oder
du hast ein Ziel, aber weißt nicht,
wie du dort hinkommen sollst?

Religion und eine politische Meinung zu haben und diese auch
frei zu äußern.
Du hast das Recht, über alles, was gerade mit dir passiert, informiert zu werden. Du hast in vielen Situationen das Recht, dass
ein Dolmetscher oder eine Dolmetscherin für dich übersetzt,
was gesprochen wird und was du sagst. Du hast auch das Recht,
sagen zu können, was du zum Leben brauchst und was du nicht
haben willst. Deine Vorstellungen und Wünsche müssen beachtet werden.

Wenn du alleine ankommst, dann melde dich bei einer ofﬁziellen
Person: Polizei, ofﬁzieller Hilfsorganisation oder ähnliches.
Die ofﬁziellen Hilfsorganisationen erkennst du daran, dass sie
Westen oder Namensschilder mit einem Logo darauf tragen.
Gehe nicht mit Privatpersonen mit, die dir anbieten, sich um dich
zu kümmern, auch nicht, wenn sie dir viele tolle Dinge versprechen!

Was macht das Jugendamt?
Das sind deine Rechte als Kind
und Jugendlicher in Deutschland:
• Du hast das Recht auf besonderen Schutz durch
den Staat und seine Behörden, wenn du nicht mit
deinen Eltern zusammenlebst und nach
Deutschland geﬂohen bist.
• Du hast das Recht, in die Schule zu gehen.
• Du hast das Recht auf Gesundheitsversorgung.
• Du hast das Recht auf Ruhe und Freizeit.
• Du darfst nicht zur Arbeit gezwungen werden.

Wenn du unter 18 Jahren bist und ohne Eltern oder Sorgeberechtigte nach Deutschland kommst, dann ist das Jugendamt
für dich verantwortlich. Es muss dafür sorgen, dass es dir gut
geht. Es muss sich darum kümmern, dass du an einen sicheren
Ort kommst, an dem du Mahlzeiten, Kleidung und medizinische
Versorgung bekommst. Das nennt man Inobhutnahme. Wenn du
mit deinen Eltern ausgemacht hast, dass du hier in Deutschland
zu jemand bestimmten gehst (z.B. einer Freundin oder einem
Cousin o.ä.), dann sage das dem Jugendamt.
Alles, was das Jugendamt am Anfang macht, um deine Perspektive
zu klären, nennt man Clearing. Vielleicht bist du am Anfang in einer
sogenannten „Clearingsstelle“ untergebracht. Aber das ist sehr unterschiedlich.
Es kann sein, dass das Jugendamt, bei dem du ankommst, keinen
Platz mehr hat, aber in einer anderen Stadt oder einem anderen Dorf
noch Platz ist. Dann kann es passieren, dass du umziehen musst. Das
nennt man Umverteilung. Zuerst muss aber geprüft werden, wo Platz
ist. Solange bleibst du erst mal im ersten Jugendamt. Dies nennt
sich dann „vorläuﬁge Inobhutnahme” und soll maximal einen Monat
dauern. In dieser Zeit prüft das Jugendamt, ob du woanders hinge-

hen musst. Du hast dabei das Recht, mit zu diskutieren. Du kannst
z.B. sagen, mit wem du zusammenbleiben möchtest, wenn du mit
anderen Jugendlichen oder Geschwistern zusammen unterwegs
warst. Wenn es dir nicht gut geht und du das Gefühl hast, dass du
nicht mehr weiterreisen kannst, dann kann es sein, dass du nicht
in eine andere Stadt kommst. Wenn du Verwandte in Deutschland
oder auch woanders in Europa hast, zu denen du möchtest, dann
muss das Jugendamt mit denen Kontakt aufnehmen und klären ob
und wie du da hinkommst.

dich bestellt ist, ist das Jugendamt für dich verantwortlich.
Es gibt die Möglichkeit, dass jemand aus deiner Familie oder
Verwandtschaft die Vormundschaft für dich übernimmt. Aber
er/sie muss von Aufenthaltsverfahren, Jugendhilfe, den deutschen Gesetzen und vielen anderen Dingen Ahnung haben.
Wenn deine Eltern nach Deutschland kommen, dann hört die
Vormundschaft auf.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten: Wenn du weiterhin gemeinsam mit anderen Jugendlichen und Betreuerinnen/Betreuern
zusammenwohnen willst, kannst du in einem Jugendheim oder
einer Wohngruppe leben.

Du wurdest schon von Freunden / Verwandten
hier in Deutschland aufgenommen?

Wenn du lieber selbständig sein willst, dann frage, ob du eine
eigene Wohnung bekommen kannst, die du dir vielleicht mit anderen Jugendlichen teilst. Es gibt auch die Möglichkeit, mit einer
Familie zusammen zu leben. Das können Verwandte von dir sein
oder eine andere Familie. Man nennt das Pﬂegefamilie oder Gastfamilie.

Fühlst du dich nicht wohl? Sorgt niemand für dich?
Oder fehlt dir eine Vertrauensperson?
Du kannst immer mit dem Jugendamt sprechen. Du
kannstdem Jugendamt sagen, dass du woanders untergebracht werden möchtest. Das Jugendamt muss dir
andere Einrichtungen zeigen, die besser für dich sind.
Du musst nicht mit Erwachsenen zusammenleben.

Was ist ein Vormund und was macht er?

Wenn du unter 18 Jahre alt bist und alleine ohne deine Eltern in Deutschland bist, kriegst du einen Vormund oder eine
Vormundin. Es kann einige Zeit dauern, bis du ihn oder sie
kennenlernst. Wenn noch kein Vormund/keine Vormundin für

Bitte meldet euch beim Jugendamt in dem Ort, wo ihr wohnt!!
Das ist sehr wichtig!

Jugendämter in Deutschland
Das richtige Jugendamt
ﬁndet man hier:
Jugendämter in Deutschland
Jugendämter.com
Deutschland (jugendaemter.com)

Das Jugendamt muss schauen, ob du dort bleiben kannst.
Dazu wird es mit den Freunden/Verwandten sprechen
und versuchen, mit deinen Eltern Kontakt aufzunehmen. Es muss geklärt sein, dass es genug Platz für dich
gibt und dass du gut behandelt und für dich gesorgt wird.
Und es muss geklärt werden, wer ofﬁziell für dich sorgen kann, vielleicht können das die Freunde/Verwandten tun, vielleicht bekommst du auch einen Vormund. Auf
jeden Fall kann die Familie Hilfe vom Jugendamt bekommen. Wenn es dir nicht gutgeht, oder du Unterstützung
brauchst, dann wende dich an das Jugendamt. Es muss
dann mit allen geschaut werden, was das Beste für dich ist.

Du bist mit deinen Eltern /
einem Elternteil in Deutschland?

Wenn du gemeinsam mit deinen Eltern einreist und ihr nicht
wisst, wo ihr hingehen sollt, dann werdet ihr gemeinsam
mit anderen Geﬂüchteten in einer Erstaufnahmeeinrichtung
wohnen. Es kann sein, dass ihr nach kurzer Zeit nochmal in
ein anderes Bundesland umziehen muss. Das nennt man Verteilung.
Wenn ihr Freunde oder Verwandte habt, bei denen ihr unterkommen könnt, werdet ihr nicht verteilt. Ihr könnt dann
trotzdem Sozialleistungen (Geld für Unterkunft, Essen, Krankenversicherung) beantragen, die müsst ihr auch bekommen,
wenn ihr noch keinen Aufenthaltstitel von der Ausländerbehörde bekommen habt.

Auch wenn du mit deiner Familie hier bist,
kannst du dich an das Jugendamt wenden, wenn
du Unterstützung brauchst. Das kann zum Beispiel
der Fall sein wenn:
• Es viel Streit in eurer Familie gibt
• Deine Mutter oder dein Vater sich nicht um dich
oder deine Geschwister kümmern können, weil es
ihnen selber nicht gut geht und sie zum Beispiel
den ganzen Tag im Bett liegen und sehr
traurig sind.

