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مرکز ما
ما به
در مرکز تالش ب رای زنده ماندن
لحاظ ملی و بی نالمللی از نجات یافتگان از
شکنجه و خشونت جنگی و آذار حمایت میکنیم.
مردان و زنان و بچ هها از حدود  50کشور جهت
دریافت کمک به مرکز ما م راجعه میکنند .موکل
ها و بیما ران در مرکز ما کمکهای پزشکی,روان
درمانی,مددکاری اجتماعی و کمک ب رای وفق دادن
خود در جامعه دریافت میکنند .ما به دلیل ندانستن
زبان آلمانی و مشکل فرهنگی در جلسات مشاوره
فرهنگی,درمانی,با مترجمین آموزش دیده مشترک
کار میکنیم.
از اواخر سال 2007بخش زنان زندگی متحد
کارش را با امکانات مخصوص شروع کرد

شماره حساب بانکی برای کمک مالی

کمکهای اجتامعی و روان درمانی
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ما ساالنه تعداد  60م راجعه کننده از  15کشور
مختلف را مورد درمان ق رار میدهیم.
.



تیم ما شامل مربی های اجتماعی,تربیتی ,روانشناس
و روانشناس روانکاوهایی با تواناییهایی حرف های
متنوع از فرهن گهای مختلف هست که توسط اف راد
آموزش دیده از نظر زبان و فرهنگ (مترجم) و
همچنین کار آموز هایی پشتیبانی میشویم



تیم ما

ما این خدمات را ارایه میکنیم

ما حمایت میکنیم از

هر فرد توسط یک مددکار اجتماعی و در صورت داشتن
نشانه توسط یک روانکاو همیاری خواهد شد.گفتگوها
در صورت لزوم با کمک مترجم انجام میشوند .به
خانمها قدم به قدم کمک خواهد شد تا راه جدیدی در
زندگی ب رای خود پیدا کنند و روی
تجارب خشونت آمیزی که در زندگی
داشت هاند کار کنند .در این ارتباط ما این حمایتها را
عرضه میکنیم:

که به دلیل داشتن زخمهای روحی به سرپرستی و درمان
مناسب جنسیتی نیاز دارند.

م راقبتهای روحی اجتماعی

که نیاز به مترجم جهت کمک زبانی و فرهنگی دارند

کمک در انجام کارهای اداری و سوالهای حقوقی مربوط
به اقامت
کمک در انجام کارهای عملی روزانه
کمک به برطرف کردن مشکالت پزشکی زنان
کمک ب رای پیدا کردن کالسهای آموزشی زبان آتمانی و
اینتگ راتسیون
کمک ب رای پیدا کردن خانه ،سرگرمی،کار یا دوره های
آموزشی حرف های کاری
کمک به برنام هریزی روزانه و هفتگی
ایجاد و گسترش ارتباطات اجتماعی

ما خان های با سرپرستی خود در مناطق
میته,شپاندو,تمپل هوف و شونه برگ در چارچوب
کمک به ادغام در جامعه در اختیار میگذاریم4.نفر
از زنان میتوانند در این خانه جمعی که از حمایت
روانکاوانه برخوردار است,زندگی کنند.بقیه زنانی که
نزد ما میایند یا به تنهایی یا هم راه با خانواده در خانه
شخصی یا در هایم زندگی میکنندو ما آنها را هم راهی
و کمک میکنیم

گروهایی در جهت تقویت توانایی و استعداد و
پیشنهادهایی ب رای اوقات ف راغت
گروه کارهای دستی و ابتکاری
گروه خیاطی
دیدار زنان
گروه باغبانی
گروه کتاب خوانی
گروه تحرک بدنی
گروه صبحانه
گروه روان تربیتی
گردش دست هجمعی
خدمات روانکاوانه فردی

مهاجرین زن باالی  18سال

که از خشونت دولتی و غیر دولتی رنج بردهاند
که ب رای غلبه بر اختالالت روحی نیاز به کمک حرف های
دارند

