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من نكون نحن
تتلقى الزبونات ىف الوحدة السكنية للمهاجرات
الرعاية من قبل طاقم خاص يتالف من مرشدات
خاصات ومعالجات نفسانيات
العامالت يف الوحدة السكنية
•يعالجن سنويا تقريبا  ٥٠زبونة من  ١٥جنسيات
مختلفة
•ويتلقني املساعدة من اخصائيات مؤهالت لغويا
وثقافيا ومتدربات وعامالت ومتطوعات

ماهي عروضنا
كل زبونة لديها مرشدة خاصة وعند اللزوم معالجة
نفسية تتم املحادتة مبساعدة وسيطة لغوية وحضارية٠
كذلك تتم مساعدة السيدات يف عالج خرباتهم املريرة مع
العنف وخطوة وراء خطوة بناء وتنظيم يومياتهم ٠ولهذا
السبب نقدم لهم مساعدات مختلفة:
مساعدة نفسية اجتامعية
•مساعدة يف دوائر الدولة واالسئلة التقنية الخاصة
باالقامات
•مساعدة عملية يف الشؤون واالمور اليومية
•مرافقة اىل مواعيد االطباء
•مساعده ىف البحث عن دورات االندماج اللغوية
•مساعدة ىف البحث عن منزل ـ وظيفة ـ عمل ـ او
دورات مهنية
مجموعات و عروض الوقات الفراغ
•املجموعة االبداعي
•مجموعة الخياطة
•مجموعة الرتكيز
•مجموعة الحديقة
•مجموعة القراءة
•مجموعة الرياضة
•مجموعة الفطور
•فيلم مابعد الظهر
•الرحالت
إداء العالج النفىس
•عالج نفىس مع جلسات فردية
•فرقة استدراج العضالت
•فرقة املهارات

من ياىت لنا
تاتى الينا النساء المهاجرات ابتداء من سن ال ١٨
اللواتى عانين من القسوة والعنف الدولي او المنزلي
اللواتي يحتجن للتغلب على مشاكلهم النفسية الى
عالج مهني خاص
اللواتي يحتجن بسبب تجربتهن المريرة الى رعاية
وعالج من نوع خاص
اللواتي يعتمدن على مترجمين
اغلبية النساء يعشن وحيدات او في منازل مستقلة مع
عاىلالتهن او في وحدات سكنية تحت االشراف
باالضافة الى زلك نستطيع تقديم اربعة اماكن سكن
في سكن عالجي مشترك في منطقة  Mitt kفي
برلين

