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Fallscouts су ту за новопридошлу децу, омладину и њихове породице.  

Ми смо Ваши пратиоци код теме образовање.

Ми смо ту за породице. Ми пратимо,   
саветујемо и пружамо подршку.

У граду, код куће и у школи

•  Ми подржавамо родитеље приликом разговора у 
школи и везано за образовне теме. 

•  Ми саветујемо Вас и Вашу децу, како би образовни 
пут могао бити успешан, како и где се наставља и ко 
може при томе помоћи.

•  Ми имамо везу са многим установама за саветовање 
и образовање, ми располажемо понудама за даљу 
подршку и пратимо такође до спортских и музичких 
клубова.

Разговори са Fallscouts се могу договорити 
индивидуално – ми смо временски и просторно 
флексибилни.

У Elterncafés (кафић за родитеље)

•  Ми Вас позивамо у кафић за родитеље у делу 
града – у  породичним центрима или установама за 
избеглице – и тамо Вас информишемо о образовним 
темама и одговарамо на Ваша питања. 

Fallscouts можете наћи у сваком делу града и они 
долазе по потреби у сваку школу. 

Контактирајте нас једноставно, уколико желите   
подршку од једног од Fallscout.

Ми смо ту за стручњаке. Ми сарађујемо, 
подржавамо и повезујемо. 

Fallscouts допуњавају понуде школског 
социјалног рада и образовног рада.

•  Ми подржавамо приликом размене између 
досељених породица и школе или других 
образовних и саветодавних институција.

•  Ми саветујемо стручњаке код развоја 
индивидуалних концепата подстицаја и код 
координације понуда.

•  Ми пратимо интеркултурални рад родитеља у 
школама.

•  По потреби учествујемо у разговорима са 
родитељима или родитељским састанцима.

Ми сарађујемо са саветодавним местима и 
даваоцима образовања у делу града и тиме 
омогућавају добро укључивање породица у месту. 
По потреби  сарађујемо са тумачима односно 
језичким и  културним посредницима.

Fallscouts раде у свим облицима школа и   
могу се позвати у сваку школу.


