
Служба з питань молоді в м. Юї
Хто? Що? Коли? Де?

У тебе є питання? Шукаєш інформацію, чи 
є проблема, але ти не знаєш, де шукати 
рішення?
Тут ти знайдеш всі послуги, які можуть 
тобі допомогти!

Швидка – Пожежники – Лікар
Токсикологічний центр
Запобігання самогубствам
Child focus – допомога дітям
Інформація про наркотики
Поліція
Гаряча телефонна лінія
Сімейне насильство

Infor’jeunes Huy (Центр допомоги молоді у 
м. Юї)

7, quai Dautrebande - 4500 Юї
085/21 57 71 

contact.huy@inforjeunes.be
www.inforjeuneshuy.be

Тобі 12 – 26 років, і ти ставиш собі запитання. Центр допомоги молоді у м. Юї (Centre Infor’Jeunes de Huy) зможе відповісти на них, надаючи повну, достовірну, 
анонімну та безкоштовну інформацію.
Проживання, освіта та професійна підготовка, працевлаштування та підробіток для студентів, правові питання, родина, відпочинок, тощо.

Хто? Що? Коли? Де? – це публікація Infor’Jeunes Huy asbl. При підтримці комун Антін, Аван, Анжі, Ерон, Юї, Маршен, Модав, Віллер-ле-Буйє, Ванз... Федерація 
Валлонія-Брюссель та Валлонія.

Відповідальний редактор: Adrien Housiaux | Infor’Jeunes Huy asbl—7, quai Dautrebande



Консультації та супроводження

DROITS DES JEUNES - A.M.O (ПРАВА МОЛОДІ)
7, quai Dautrebande - 4500 Юї | 04 221 97 41 
direction@droitdesjeunes.be 
www.droitdesjeunes.be

Інформація про права та обов’язки молоді.
Заходи, спрямовані на дотримання прав молоді. 
Юридична та соціальна допомога. Юридична 
документація. Для юнаків та їхніх сімей.

За записом
«MILLE LIEUX DE VIE» - A.M.O («ТИСЯЧА МІСЦЬ 
ЖИТТЯ»)
3, rue de l’Harmonie - 4500 Юї | 085 24 00 38 
team@amo-millelieuxdevie.be 
amo-millelieuxdevie.be/

 «Ти переживаєш складну ситуацію, хочеш її 
обговорити, отримати інформацію, прагнеш 
супроводу в деяких діях?
Тут тебе зустрінуть, вислухають, поінформують, 
супроводять, якщо ти цього захочеш – вільно і 
без примусу. Також ти знайдеш допомогу для 
розробки власних проектів у своїй школі, своєму 
кварталі, своїй комуні.»

Часи роботи показані на сайті та на сторінці Face-
book центру A.M.O.

Будинки молоді

БУДИНОК МОЛОДІ LE GOÉLAND
34, rue Entre Deux Portes - 4500 Юї  085/233965   
0494/28 60 82 
legoeland@gmail.com

Учбові секції, стажування, виїзди, театральні студії, 

міні-футбол, танцювальна студія RnB, домашня 
школа (Ecole de devoirs), Francos SPA та FRAJA, 
кемпінг, поїздки на концерти та в театр, кібер-
простір, реп-батли, пінпонг, Playstation і ціла низка 
інших речей, які ти можеш нам запропонувати. 

Часи відкриття: понеділок 12.00-17.00, з вівторка 
до четверга 12.00-19.00, п’ятниця 12.00-20.00

БУДИНОК МОЛОДІ «LA MÉZON»
7, quai Dautrebande - 4500 Юї | 085/21 16 30 
0474/54 33 12  
lamezon@hotmail.com | www.lamezon.be

Різні студії та молодіжні проекти: Youtuber, Co-
mics & Mangas, графіті, фото, весела наука, гітара, 
кухня, біт-студія (реп M.A.O), Planet Geek, Girly, …

Часи відкриття: понеділок, вівторок та четвер 
13.00-19.00, середа 11.30-19.00, четвер 13.00-
19.00, п’ятниця 12.00-19.00
 
ЦЕНТРИ PMS

CENTRE PMS PROVINCIAL DE HUY 1 
(ПРОВІНЦІЙНИЙ ЦЕНТР PMS ЮЇ 1)
50, rue St Pierre - 4500 Юї  | 04/279 20 95
cpms.huy1@provincedeliege.be 

Інформація, спілкування, підтримка у навчанні, 
учбова орієнтація, розробка особистого проекту у 
шкільному оточенні

CENTRE PMS PROVINCIAL DE HUY 2 
(ПРОВІНЦІЙНИЙ ЦЕНТР PMS ЮЇ 2)
48, rue St Pierre - 4500 Юї  | 04/279 20 87
cpms.huy2@provincedeliege.be 

Інформація, спілкування, підтримка у навчанні, 

учбова орієнтація, розробка особистого проекту у 
шкільному оточенні.

Чергування: з понеділка до п’ятниці: 8.30-16.00

CENTRE PMS DE LA FÉDÉRATION WALLO-
NIE-BRUXELLES (ЦЕНТР PMS ФЕДЕРАЦІЇ ВАЛОНІЯ-
БРЮССЕЛЬ)
11, rue des Augustins - 4500 Юї  | 085 21 34 88 
www.cpmswbehuy.be

Психо-медикосоціальна допомога учням, які 
відвідують місцеві школи. Допомог у виборі освіти 
та професії. Пропагування здорового способу 
життя у школі.

Чергування: з понеділка до п’ятниці 8.30-12.00, 
13.00-16.00

CENTRE PMS LIBRE DE HUY 1 ET 2 (ВІЛЬНИЙ ЦЕНТР 
PMS ГЮЇ 1 ТА 2)
44, rue des Augustins - 4500 Юї  | 085/21 29 14
085/23 11 39

IІнформація, спілкування, шкільні та/або особисті 
труднощі, учбова та професійна орієнтація, психо-
медикосоціальний супровід та допомога учням.

Чергування: з понеділка до п’ятниці 9.00-12.00, 
понеділок та середа 13.30-16.00
 

Психосоціальна підтримка

ПРИЙОМ СЛУЖБИ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я
6, rue de la Fortune - 4500 Юї
085/25 42 26 | info@ssm-huy.be

Психіатрична, психологічна та соціальна 
діагностика та лікування дітей, підлітків та 



дорослих (тільки на базі центру), які мають 
проблеми з емоційністю або стосунками.

Чергування: понеділок 13.00-17.00, четвер 9.00-
12.00
 
СЛУЖБА ДОПОМОГИ МОЛОДІ (SAJ)
3/1, avenue du Condroz - 4500 Юї  | 085/27 86 40  
saj.huy@cfwb.be

Спілкування, допомога молоді, особисті та сімейні 
проблеми неповнолітніх у судовій юрисдикції Юї.

Чергування: з понеділка до п’ятниці 9.00-12.00
окрім середи 13.30-16.30

СЛУЖБА ШКІЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ - AUX SOURCES - 
ESPACE TREMPLIN
3, rue des Bons enfants - 4500 Юї  | 085/25 28 40
sasauxsources@live.be | www.sasauxsources.be

Служба шкільної інтеграції приймає дітей та 
юнаків у віці 10-18 років, які покинули школу, у 
яких кризова ситуація: виключення з колективу, 
соціальна фобія, харасмент, комп’ютерна 
залежність, проблеми з поведінкою, …

Часи відкриття: з понеділка по четвер 8.00-16.00, 
п’ятниця 8.00-14.00. За записом.

CHOISIR - PLANNING FAMILIAL (ОБИРАЙ – 
ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї)
1, rue Delloye-Matthieu - 4500 Юї |085/21 73 54 
huy@planningfamilial.net | www.planning-choisir.be

Інформація, бесіда, допомога з наступних питань: 
контрацепція, бажана та небажана вагітність, 
тест на вагітність, пілюлі наступного дня, тест на 
виявлення вірусу... Медичні консультації (гінеколог 

та виявлення захворювань, що передаються 
статевим шляхом), психологічні, соціальні ті 
юридичні консультації.

Чергування: понеділок, вівторок, середа 10.00-
16.30, п’ятниця  12.00-19.00 (окрім п’ятниці, 
що передує першій суботі місяця: 12.00-16.00), 
перша субота місяця 9.30-13.30

РЕГІОНАЛЬНИЙ ДОСЛІДНИЦЬКО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР 
З СІМЕЙНИХ ПРОБЛЕМ  (CRAF)
15, rue des Vergiers - 4500 Юї  | 085/25 02 28 sosen-
fants.huy@lecraf.be

Багатопрофільна команда, яка спеціалізується 
на аналізі та психосоціальному і терапевтичному 
супроводі неповнолітніх дітей та їхніх сімей у 
випадках: погане ставлення до дитини (фізичне, 
психологічне, групове), груба недбалість, 
сексуальні зловживання.

Чергування: понеділок, вівторок, середа та 
п’ятниця 9.00-12.00, середа та четвер 13.00-16.30

Комунальні служби профілактики та план 
соціальної взаємодії

2, RUE DE LA RÉSISTANCE 4500 
Чергування: понеділок та п’ятниця 8.30-17.00 

HUY CLOS
huy-clos@huy.be 

Супровід сімей з серйозними проблемами у 
сімейних стосунках – Психосоціальна підтримка 
споживачів продуктів – Зменшення ризиків у 
рекреаційному середовищі, ризиків домашнього 
насильства.

Чергування: з понеділка до п’ятниці 09.00-12.00

HUY QUARTIERS
huy-quartiers@huy.be 

Служба вуличних вихователів: профілактика, 
організація діяльності, домашні школи, 
індивідуальний супровід, тощо.

085/23.05.05

SEMJA
Служба упровадження альтернативних судових 
заходів.

085/27.03.73

МЕДІАТОРИ НА МІСЦЯХ
francoise.baeken@huy.be 

Посередниця (медіатор) безкоштовно допоможе 
вам по всій території Юї у миролюбному 
розв’язанні конфліктів.

085/23.05.05

GARDIENS DE LA PAIX (СТРАЖІ МИРУ)
Aubette de l’Ile,1 Av. Delchambre

085/61.28.00 | gdp@huy.be 


