
Що таке служба захисту сім’ї?
Служба захисту сім’ї — це національна служба, 
яка надає послуги з терапії та консультацій 
парам і сім’ям, що переживають труднощі, 
конфлікти чи кризу. 

У відділеннях служби захисту сім’ї вас зустрінуть 
з-поміж іншого психологи і соціономічні 
працівники із спеціалізованою підготовкою у 
сфері сімейної терапії. Усі наші працівники 
зберігають конфіденційність. Для звернення до 
служби та користування послугами вам не 
потрібне скерування від лікаря чи інших 
інстанцій. 

Якщо співпраця між батьками дається складно, 
ми рекомендуємо зконтактуватися з нами. Ми 
існуємо, щоб допомагати. Служба захисту сім’ї 
має високий рівень компетентності та тривалий 
досвід допомоги батькам з поліпшення 
співпраці. 

Щоб до нас звернутися, ситуація не обов’язково 
має бути критичною. Часто, пари хочуть 
допомоги з тим, щоб поліпшити взаємодію у 
стосунках. Розумно, адресовувати проблеми на 
ранній стадії, до того, як вони перейдуть у певні 
схеми поведінки, виходити з яких набагато 
важче. 

Хто може зконтактуватися?
Служба захисту дітей приймає в основному пари 
і сім’ї. Іноді ми зустрічаємося із розширеною 
сім’єю. Поодинокі особи також можуть 
скористатися короткочасною допомогою.

У періоди, коли до нас багато звернень, ми 
обслуговуємо в приоритетному порядку сім’ї з 
дітьми, які проживають удома. Якщо ви не 
впевнені, чи служба охорони сім’ї зможе вам 
допомогти, ви можете спершу з нами 
переговорити, що вас ні до чого не зобов’язує.

Детальніше про це, а 
також про   

відділення на:  

familievernet.no 

Сімейне життя 
У службі захисту сім’ї допоможуть 
знайти рішення усім, хто переживає 
конфлікти чи проблеми в сім’ї.



Служба захисту сім’ї 
надає безоплатні послуги.

Вам не потрібне 
скерування.

Ми зберігаємо 
конфіденційність. 

им може допомогти служба 
захисту сім’ї?
Більшість людей визнають на власному досвіді, що 
сімейне життя не завжди складається так, як собі 
людина запланувала. Життя проходить через різні 
етапи і у всіх іноді може виникати потреба у 
додатковій допомозі чи підтримці. 

Служба захисту сім’ї допомагає у пошуку рішень.

Особи, що звертаються до служби захисту сім’ї, 
часто переживають складнощі, пов’язані із:

- співпрацею між батьками
- комунікацією у стосунках пар
- шороховатостями у стосунках між поколіннями
- культурними відмінностями, які породжують  
  конфлікти
- розривом стосунків, з яким складно впоратися 
- послабленням почуттів до партнера

Ми часто зустрічаємо новоспечених батьків, у яких 
є потреба у керівництві та порадах у нових буднях.

Усі сім’ї переживають свої складнощі. У службі 
захисту сім’ї ми пропонуємо консультації, терапію 
та різноманітні курси. 

На familievernet.no ви знайдете інформацію про 
послуги, які  найкраще підійдуть вам і вашій сім’ї.

Медіація
Усі батьки, що мають спільних дітей віком до 16 
років, зобов’язані взяти участь у медіації узв’язку із 
сепарацією, розривом стосунків та співжиття. 
Підчас медіації можна обговорити, скажімо, 
незгоду між батьками щодо батьківської 
відповідальності, місця проживання та проведення 
часу/побачень із спільними дітьми.

Метою медіації є укладення письмової угоди про 
співпрацю між батьками в інтересах дитини.

Курси та групові заходи
Служба захисту сім’ї організовує багато 
різноманітних курсів по всій країні. Ми маємо 
різновид курсів про співжиття, дорадчих курсів 
для батьків, курси оволодіння контролю над 
гнівом, а також спеціальні курси для батьків із 
дітьми з обмеженими фізичними 
можливостями. Існують також дискусійні групи, 
зокрема для дітей, батьки яких розірвали 
стосунки та співжиття.

На familievernet.no ви зможете підшукати курс, 
який вам підійде.

Вільний вибір відділення служби захисту сім’ї 
Служба захисту сім’ї має відділення по цілій 
країні. Закон зобов’язує нас забезпечувати 
терапію, консультації та медіацію. Відділення 
служби захисту сім’ї можна обирати довільно.
Тобто ви самі можете вирішувати, чи ви будете 
відвідувати відділення служби захисту сім’ї, 
найближче від дому — вашого місця, чи ви 
поїдете в інше місце. Певні відділення можуть 
проводити спеціальні заходи, які вам підійдуть 
краще.  

Ви самостійно звертаєтеся до служби захисту 
сім’ї, щоб замовити час. 




