
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Для прийому та 
інформування молоді 

12-26 років існують не 
лише комунальні 
заклади. 

Infor Jeunes ARLON 
Rue des Faubourgs, 17 
6700 Арлон 
063 23 68 98 
arlon@inforjeunes.be 

 Infor Jeunes Marche  
Place du Roi Albert 22  
6900 Марш-ан-Фамен 

0-26 років 
084 32 19 85 
marche@inforjeunes.be 
hwww.inforjeunesmarche.be 
Point Relais Infor Jeunes BASTOGNE 
Place Saint Pierre 1 - 6600 БАСТОН 
06128 99 80 
prij.bastogne@inforjeunes.be 

www.inforjeunes.be/centre/arlon www.inforjeunesluxembourg.be/contact/bastogne 

СЛУЖБИ AMO 0-22 роки 

Служби реагування (взаємодії) у 
відкритому середовищі (services 
d'Actions en Milieu Ouvert) є службами 
допомоги молоді, 
вони створені для вас! Професійна 
орієнтація, допомога, підтримка, тощо … 
залежно від ваших потреб. На засадах 
повної конфіденційності. 

AMO Inter-Actions 
Rue Courteroie, 5 

6800 Лібрамон-Шевіньї 
061 22 50 87 
amo@interactions.be 
www.interactions.be 

AMO Point Jeune Luxembourg 
Rue des Glycines, 14 
6760 Віртон 
063 40 25 50 0495 52 97 16 

amopjl@hotmail.com 

www.amopointjeunelux.be 

AMO Ado-Micile 
Rue Saint Donat, 12 
6700 Арлон 
063 57 21 60 

amo.adomicile@province.luxembourg.be 

AMO Media-Jeunes 

Rue Saint-Pierre, №1 
6600 Бастон 
061.28.99.80 

media.jeunes@province.luxembourg.be  
www.amo-mediajeunes.be 

 

Служба з питань прав  
молоді Люксембург - SDJ 

Grand-rue, 28 (1e.ét)  
6700 Арлон 
063 23 40 56 

luxembourg@sdj.be www.sdj.be 

AMO Chlorophylle 

AMO l’Etincelle 

Rue de la Chapelle, 8 
6690 Вілсальм  
080 21 59 12  -  0498 54 23 49 

amoetincelle@skynet.be 
www.amoetincelle.be 

AMO Mic-Ados 

Rue des Brasseurs, 21 

6900 Марш-ан-Фамен 

084 31 19 31 - 0498 93 89 24 

info@micados.be www.micados.be 

 
 

РАННЄ ДИТИНСТВО 
ШКОЛА ПОЗА ШКОЛОЮ 
ПРАВА МОЛОДІ MENA 

Rue de la Fontaine, 19 
6870 Сент-Юбер 
061 46 84 00 0479 49 63 13 

contact@amochlorophylle.be 
www.amochlorophylle.be 

 
 

MADO LUX 11-22 років 

Будинок підлітків (MAison de 
l’aDOlescent) – це місце, де зустрінуть, 
вислухають, допоможуть з професійною 
орієнтацією. Також там запропонують 
психологічну підтримку. Анонімно, без 
примусу, швидко. 
mado.lux@province.luxembourg.be 

 
 
 
 

Rue Erène, 1 6900 Марш-ан-Фамен 
084 84 49 90 

 

не викидати у громадських місцях Відповідальний редактор - Martine Nothomb – головне управління з питань допомоги молоді – Профілактична служба Люксембургу - 59c, rue de Sesselich 6700 Арлон 

  

ДІТИ, МОЛОДЬ, РОДИНИ 

ЛАСКАВО ПРОСИМО 
ДО ПРОВІНЦІЇ 



 
 

Я ПРИЇХАВ ДО БЕЛЬГІЇ… 

Юнак без супроводу - Mena 
Слово «Mena» означає Mineurs Étrangers Non 
Accompagnés і вживається для позначення молодих 
людей до 18 років, які опинилися за межами рідної 
країни та прибули до Бельгії без батьків чи офіційних 
опікунів. 

https://justice.belgium.be/fr/themes/enfants_et_jeunes/mineur_etra 

 nger_non_accompagne_mena/informations_pour_les_jeunes 

 
ASBL Mentor Escale 
Ця служба працює з юнаками Mena після їхнього 
прибуття до центрів прийому та отримання статусу, 
який дозволяє їм залишатися у Бельгії. Служба 
супроводжує та підтримує їх на різних етапах  життя та 
дорослішання. 

З понеділка до п’ятниці 9.30 –  17.30 Avenue 
Sergent Vrithoff, 141/Bte 11 à 5000 Намюр 

+32 493 40 52 84 info@mentorjeunes.be 
 

Молодь та сім’я 

CINL – Імміграційний центр Намюр-Люксембург є 
психологічно-соціальною службою, яка відкрита для 
всіх. 
https://www.cinl.be/le-cinl/les-missions-du-cinl.html 

CRILUX – Регіональний центр інтеграції провінції 
Люксембург є психологічно-соціальною службою, яка 
відкрита для всіх. 
Психологічна підтримка та переклад. 
https://www.crilux.be/  

ПРАВА МОЛОДІ 
Служба з питань прав молоді (SDJ) 
Це служба AMO, яка використовує право як 
основний інструмент роботи з дітьми та молоддю 
0-22 роки та їхніми родинами. SDJ підтримує, 
супроводжує та консультує дітей та родини. 
Бюро юридичної допомоги (BAJ) під патронатом 
Колегії адвокатів безкоштовно надає первинну 
консультацію та у разі потреби може призначити 
адвоката відповідної спеціалізації. 
З бюро співпрацюють перекладачі. 

084 21 48 28 sec.baj@barreauduluxembourg.be 

https://avocats.be/fr/bureaux-daide-juridique-baj 

 
 
 

РАННЄ ДИТИНСТВО 
Консультації для вагітних 
Ці консультації відкриті для всіх майбутніх батьків, вони 
знаходяться при лікарнях або в комуні. 
За вагітністю, розвитком дитини, здоров’ям майбутньої 
матері наглядатимуть професіонали. 
Заклади прийому дітей 
Вони можуть приймати дітей віком 0-3 років декілька 
днів   на тиждень у спеціально облаштованих місцях. 
Знаходяться під керівництвом комун та асоціацій. 
Консультації ONE 
Вони об’єднують професіоналів з питань дошкільного 
виховання, до яких можна звернутися за консультацією 
та моніторингом розвитку дитини 0-6 років. 

https://www.one.be/public/cest-quoi-lone/about-us/ours-brochures/ 

https://www.one.be/public/ukraine/francais-fr/ 
 

ШКІЛЬНІ РОКИ 
Школа 
Школа приймає дітей, починаючи з віку 2,5 років, вона є 
обов’язковою у віці 5-18 років. 
Можуть бути запроваджені програми для іноземних учнів, 
які не володіють мовою. 
 
Психологічно-медико-соціальний центр (CPMS) 
Центри CPMS утворюються на базі однієї чи кількох 
шкіл. Тут обговорюють питання навчання, виховання, 
шкільної та професійної орієнтації, сімейного та 
суспільного життя. На перших порах з проблемою 
юнацької депресії можна звернутися до центру СPMS. 
Групі подовженого дня з навчанням 
При школах існує структура, яка приймає дітей віком 2,5-
12 років до та після уроків та щосереди після обіду. 

Діти віком понад 12 років можуть там вчитися… 
Служба профілактики здоров’я (PSE) 
Ця служба організує профілактичні медичні огляди учнів. 

ПОЗА ШКОЛОЮ 

Домашня школа (EDD) 
Структури EDD пропонують допомогу зі шкільних предметів 
у позакласний час, а також різні заходи з аніматором, які 
сприяють розвитку та розквіту здібностей у дітей та підлітків 
6-15 років. 
Будинки молоді (MJ) 
Будинки молоді працюють на місцях, організуючи культурні, 
розважальні та спортивні заходи для молоді 12-26 років, в 
тому числі зусиллями самої молоді. 
Спортивна служба ADEPS 
ADEPS – це громадська служба, яка організує спортивні 
заходи та стажування для всіх за демократичними цінами. 
Спортивні та розважальні заходи 
У кожній комуні існує безліч розважальних, спортивних 
заходів та спортивних клубів, до яких можуть записатися 
діти та підлітки самі та з родинами. 
Центр творчості (CEC) 

Центри творчості CEC працюють з широкою аудиторією: діти, 

підлітки, дорослі. 

Вони пропонують цілу низку творчих студій та соціокультурних 

проектів, які сприяють особистому розвитку. 
 
Академія мистецтв 
Академія приймає дітей від 5 років, підлітків та дорослих, 
які прагнуть розвинути свою творчість, мистецьке чуття або 
підготуватися до вищої мистецької освіти: музика, театр, 
танці, графіка, живопис, тощо. 

 
 
 
 

КОМУНИ 
Комуни – це ваші нові «порти приписки», що 
об’єднують міста та села. Також вони для вас є 
джерелом інформації та ресурсами послуг. 

ТА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА 
Доступ до фінансової допомоги можна отримати 
через Громадський центр соціальної підтримки 
CPAS (Centre Public d'Action Sociale) відповідної 
комуни, який може профінансувати заходи та/або 
необхідний матеріал. 

" Більшість зазначених 

послуг надаються 

безкоштовно у вільному 

доступі. " 


