
Молодіжний центр/Infor Jeunes – це 
оперативна служба (служба першої лінії), яка 
інформує, допомагає та консультує молодих 
людей віком від 12 до 26 років у всіх відповідних 
сферах (освіта, навчання, робота, житло, сім’я, 
здоров’я, соціальна допомога, правосуддя, 
дозвілля та свята, міжнародні питання, тощо). 
Служба працює безкоштовно.
Хто може звернутися? Молоді люди віком 12-26 
років, батьки, вчителі, спеціалісти.

Центр планування сім’ї – це місце, де 
вислухають, допоможуть і підтримають у всіх 
питаннях, пов’язаних з емоційним станом, 
стосунками та статевим життям (контрацепція, 
бажана чи небажана вагітність, таблетки 
наступного дня, особисті чи сімейні труднощі, 
венеричні захворювання, тощо). Служба також 
надає медичні, психологічні, соціальні, юридичні 
та сексологічні консультації, запроваджує 
профілактичні заходи. Служба працює 
безкоштовно. Хто може звернутися? Абсолютно 
всі без обмеження віку.

Центр психо-медико-соціальної підтримки 
(CPMS) – це місце, де зустрінуть, вислухають, 
підтримають розмову з молодою людиною 
(та/або її родиною) з найнагальніших питань 
навчання у школі, виховання, сімейного 
та соціального життя, здоров’я, освітньої 
та професійної орієнтації. Служба працює 
безкоштовно. Хто може звернутися? Учні та 
їхні батьки. Охоплення дітей від дитсадка до 
останніх класів середньої школи.

Служба психічного здоров’я  (SSM) – 
це амбулаторна структура, яка завдяки 
мультидисциплінарному підходу реагує на 
психічні, психологічні та психосоціальні труднощі 

Ви вважаєте, що ваша дитина ухиляється від 
школи?

Що робити? 
Вас вислухають професіонали! 

На них поширюється професійна таємниця!

Перш за все, обговорити ситуацію ви можете з 
керівництвом, вчителями та вихователями. 

Вас можуть супроводжувати працівники психо-
медико-соціальних центрів та служб (CPMS або 

SPSE) вашої школи. 

Ваш лікар – терапевт може направити вас до 
відповідної служби підтримки

Служба психічного здоров’я 
Центр психо-медико-соціальної 
підтримки
Служба реагування у відкритому 
середовищі (AMO)
Шкільна служба охорони здоров’я
Служба шкільної адаптації
Служба допомоги молоді
Центр Openado
Центр молоді
Шкільна медіація
Центр планування сім’ї 
Молода людина та її сім’я

ТРИМАЙМОСЯ РАЗОМ!

Вам допоможуть служби підтримки та орієнтації!!

населення відповідної території. Її задача – 
направити до потрібної інстанції, провести 
діагностику, забезпечити догляд. Деякі SSM 
мають право на спеціалізований догляд за 
дітьми та підлітками. Хто може звернутися? 
SSM працює зі всіма категоріями населення на 
відповідній території.

Служба допомоги молоді (SAJ) – це служба, 
призначена для неповнолітніх та їхніх батьків, які 
опинилися у скрутному становищі, а також для 
дітей у небезпеці. Вона пропонує направлення 
до служби «першої лінії» або спеціалізовану 
освітньо-виховну допомогу. Служба працює 
безкоштовно. Хто може звернутися? Молодь 
до 18 років у скрутній ситуації, батьки у скрутній 
ситуації через виконання батьківської ролі, 
діти, що здали позиції у навчанні через свою 
поведінку або поведінку сім’ї чи близьких 
людей, а також служби, школи, лікарні чи 
прокуратура, занепокоєні через молоду людину 
у скрутному становищі або в небезпеці

Служба шкільної медіації Федерації Валлонії-
Брюссель – це служба, яка може втручатися у 
проблеми стосунків між молодими людьми, 
а також між молодими людьми та членами 
навчально-виховних команд. Служба працює 
безкоштовно. Хто може звернутися? Молодь, 
сім’ї, школа та зовнішні служби.

Служба реагування (взаємодії) у відкритому 
середовищі (AMO) пропонує молодим людям 
за їхнім запитом профілактичну соціальну та 
освітню допомогу у життєвому середовищі, 
зокрема через соціально-освітню підтримку у 
різних питаннях, що стосуються юнака та/або 
його сім’ї. Служба працює безкоштовно. Хто 
може звернутися? Будь-яка молода особа віком 



до 22 років (у деяких АМО до 18), яка потребує 
допомоги, поради, бесіди, а також батьки/
родина, які відчувають труднощі зі своїми 
дітьми, і будь-яка служба, яка прагне орієнтувати 
молоду особу та/або їх сім’ю. Професійна 
таємниця гарантується.

Шкільна служба охорони здоров’я  (SPSE) – 
це служба, яка відповідає на запити та реалізує 
наступні місії: медичне спостереження за 
учнями (у тому числі, індивідуальні перевірки 
стану здоров’я та програми вакцинації); 
профілактика та виявлення інфекційних 
захворювань; створення програм оздоровлення, 
в тому числі, для оздоровлення шкільного 
середовища. Служба працює безкоштовно. 
Хто може звернутися? Служба або центр 
співпрацює з представниками шкільного 
світу, наприклад, з керівництвом установи, з 
учителями та батьками.

Служба шкільної адаптації (SAS) — це служба, 
яка надає щоденну освітньо-виховну підтримку 
молодим людям, які мають проблеми зі школою 
(прогули, проблеми з поведінкою, втрата 
мотивації тощо), допомагаючи їм у навчанні, у 
соціальних справах та в родині. Служба працює 
безкоштовно. Хто може звернутися? Хто може 
зателефонувати? Неповнолітні, які (1) або 
виключені зі своєї школи, (2) або переживають 
кризову ситуацію в школі, (3) або не можуть 
записатися до школи.

Openado – це привітне місце, де вас зустрінуть, 
вислухають, поінформують, забезпечать 
профілактику та психосоціальну підтримку. Його 
мета – дозволити молодим людям віком від 0 до 
25 років та їхнім родинам висловити в цілковитій 
конфіденційності свої хвилювання, запитання 

та думки щодо будь-якої ситуації, пов’язаної 
з дитинством та підлітковим віком, а також 
знайти відповідну психо-медико-соціальну 
підтримку. Служба працює безкоштовно. Хто 
може звернутися? Молодь (0-25 років), сім’ї та 
професіонали, які працюють з цією аудиторією.

У провінції Льєж існують інші види послуг 
Ви знайдете їх на сайті www.accrochaje.cfwb.be

Що означає «ухиляння від школи» або décrochage 
scolaire?

Це поступовий процес відчуження від школи, що 
може супроводжуватися не завжди очевидними 

попереджувальними знаками.
Він відбувається з молодою людиною у скрутному 

становищі незалежно від того, ходить вона до 
школи чи прогулює.

Ознаки:

Відсутність у школі за медичною 
довідкою або без причини;
Поведінка уникнення; 
Виключення зі школи;
Розрив соціальних зв’язків; 
Сімейні проблеми;
Труднощі з відносинами у школі 
(переслідування з боку однолітків або 
вчителів, тощо)
Труднощі в навчанні, невірна навчальна 
орієнтація;
Відсутність мотивації у школі (падіння 
успішності, відсутність старання,…);
Проблеми залежності (онлайн-ігри, 
канабіс, тощо);
Проблеми психічного здоров’я (фобія 
школи, соматизація, тощо)

Освіта – це фундаментальне право!

Відповідальність за забезпечення обов’язкового 
шкільного навчання несуть батьки або особа, 

наділена батьківськими чи опікунськими 
повноваженнями стосовно неповнолітнього.

Після прогулу 9 учбових днів без поважної 
причини керівник закладу повідомляє про дитину 

в Головне управління обов’язкової освіти.

Корисні номери телефонів 

103: ГАРЯЧА ЛІНІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ – це служба, 
яка може відповісти дітям і підліткам, що 
відчувають труднощі та ставлять запитання

0800 / 95 580: ЗЕЛЕНИЙ НОМЕР: школа-батьки. 
Цей номер запровадило Головне управління 
обов’язкової освіти для інформування батьків 
тих учнів, що є свідками чи жертвами шкільного 
насильства

0491/71 99 98: МОЛОДЬ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ 
(JandCO) – це номер, який може надати вам 
відповіді на питання про проблемне вживання 
алкоголю, наркотиків, ліків, інших продуктів 
або компульсивну поведінку (інтернет, ігри, 
ризикована поведінка тощо) 

Ця робота є результатом співпраці міжгалузевої робочої 
групи, до складу якої входять учасники консультаційних 
платформ з питань освіти та допомоги молоді в Юї-Варем, 
Льєжі та Верв’є, місцевих центрів охорони здоров’ю в Юї-
Варем, Льєжі та Верв’є, а також координатори REALiSM 
(Мережа підтримки психічного здоров’я для дітей та підлітків 
у провінції Льєжу)
 


