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Вам довелося тікати зі своєї рідної країни? Ви
пережили поганий досвід та не можете його
забути? Вам часто сумно і Ви погано спите? Вам
потрібна допомога, щоб повернути стабільність у
повсякденне життя?

Притулок

Поговоріть з нами!
Консультація безкоштовна, конфіденційна та
можлива з будь-яким статусом перебування. За
потреби ми організуємо переклад на Вашу мову.

Психосоціальна і медична консультація
та координація для біженців

Запис нових клієнтів
за номером телефону (07 61) 79 03 23 11

Притулок
Психосоціальна і медична консультація та
координація для біженців
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Контактні дані

Ласкаво просимо до
притулку!
Багато людей, які вимушені були покинути свою
рідну країну, пережили важкий досвід перед та під
час втечі. Спогади про важкі переживання
обтяжують повсякденне життя. До цього часто
додається важка життєва ситуація у Німеччині та
невизначеність власного майбутнього.
Ми надаємо психосоціальну підтримку людям з
досвідом втечі та психічним вантажем. Крім того ми
допомагаємо із забезпеченням. Наша пропозиція
безкоштовна та конфіденційна, за бажанням навіть
анонімна.

Пропозиції притулку








Доступна консультація, орієнтована на потреби
Оцінка ситуації та з’ясування потреб у підтримці
Психосоціальна стабілізація
Психіатрична оцінка
Травматологічні інструкції
Мережевий менеджмент
Направлення до психотерапевтів на місці

За необхідності зустрічі проводяться за участю
перекладачів.

Для спеціалістів та волонтерів
… ми пропонуємо консультації та підвищення
кваліфікації на відповідні теми, наприклад,
поводження з психосоціальним вантажем у
контексті втечі або можливості самостійного
лікування. Будемо раді передати свої знання!

Співробітництво та команда
Робота притулку підтримується
благодійною організацією
Caritasverband Freiburg-Stadt e. V.
та об’єднанням Verein Refudocs
Freiburg e. V. Наша команда
включає психологів, терапевтів,
соціальних педагогів, соціальних
працівників та психіатрів. Ми тісно
співпрацюємо з представниками
мереж психосоціального
забезпечення та експертних
комітетів.

