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انيلإ لصت فيك

• U-Bhf. Turmstr. (U9) • Bus 123, 187
)S-Bhf. Bellevue (S5, S7, S3

المركز
نحن في المركز نعمل وطنيا ودوليا من آجل الباقين على قيد
الحياة والذين هم ضحايا الحرب والعنف والتعذيب  .يبحت
لدينا رجال ونساء وآطفال من حوالي  ٥٠بلدآ عن مساعدة.
يتلقى زبائننا ومرضانا العناية الطبية ،العالج النفسي،
الرعاية االجتماعية والدعم الكامل.
للتغلب على الصعوبات اللغوية في جلسات االستشارات
التقافية والعالج ،نتعامل على وجه التحديد مع مترجمات
متدربات.
في نهاية عام  ٢٠٠٧ابتدات عروض الوحدة السكنية
للمهاجرات

الحساب املرصيف للتربع

عالج نفيس ورعاية اجتامعية
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نعالج سنويا حوالي  ٦٠زبونة من تقريبا  ١٥جنسية مختلفة
عناوين االتصال تجدونها على الصفحة الخلفية

.



نحن طاقم متعدد المهن والثقافات يتآلف من اخصائيات
اجتماعيات واخصائيات تربويات ومعالجات نفسيات
بالمساعدة مع مترجمات اخصائيات ،متدربات وكذلك
موظفات متطوعات.

كل زبونة لديها مرشدة خاصة وعند اللزوم معالجة
نفسية .تتم المحادثة بمساعدة وسيطة لغوية وحضارية.
كذلك تتم مساعدة السيدات في عالج خبراتهم المريرة مع العنف
وخطوة وراء خطوة بناء وتنظيم يومياتهم.
ولهذا السبب نقدم لهم مساعدات مختلفة:
مساعدة نفسية اجتماعية –
مساعدة في دوائر الدولة واالسئلة القانونية الخاصة باالقامات
مساعدة عملية في الشؤون واألمور اليومية
مرافقة الى مواعيد األطباء
مساعدة في البحث عن دورات االندماج اللغوية
مساعدة في البحث عن منزل ،وظيفة ،عمل ،او دورات مهنية.
المساعدة لبناء نظام يومي واسبوعي
إقامة وتوسيع العالقات االجتماعية
مجموعات وعروض هادفة الوقات الفراغ
 .المجموعة اإلبداعية
مجموعة الخياطة
لقاء السيدات
مجموعة الحديقة
مجموعة القراءة
مجموعة النشاطات الحركية
مجموعة الفطور
مجموعة التثقيف النفسي
الرحالت
عالج نفسي مع جلسات فردية



طاقم العمل

ماهي عروضنا

نحن نقدم المساعدة
للمهاجرات
اعتبارا من سن ١٨

اللواتي عانين من القسوة والعنف الدولي او غير الدولي
اللواتي يحتجن للتغلب على مشاكلهم النفسية الى عالج مهني
خاص
اللواتي يحتجن بسبب تجربتهن المريرة الى رعاية مثلية
وعروض عالج من نوع خاص
اللواتي يعتمدن على مترجمين
نقدم ثالث أماكن سكن عالجي مشترك في بلديات
Mitte, Spandau, Tempelhof-Schöneberg
وذلك في اطار مساعدة التصنيف
آربع زبونات يستطعن السكن في السكن العالجي المشترك.
الزبونات االخريات يسكن وحدهن آو مع عائالتهن اما في منزلهم
الخاص اوفي مساكن مشتركة
وتتم رعايتهن في اطار الوحدات السكنية الفردية

