Osoba kontaktowa
Frau Chandralekha Trettin-Deb
(M.A. Phil./Psych., Dipl.-Soz.arb.)

Biuro
Witteringstrasse 2
45 130 Essen
(3. Piętro - Aufzug vorhanden)

Kontakt
Tel.:

0201 – 72 91 607

Jesteśmy do osiągnięcia
Metro- linia nr. U11
Tramwaj nr. 107 oraz 101
Przystanek „ Rüttenscheider Stern“
 Z Dworca Głównego dwa przystanki.
Kierunek 107, 101 “Bredeney” lub U11
“ Messe Gruga”
Linia tramwajowa nr. 106
Przystanek „ Rüttenscheider Stern“
 Z Dworca Głównego 5 przystankow,
kierunek „Klinikum“ lub „ Helenenstr.“
 Z Uni- Kliniki 3 przystanki, kierunek
„ Hauptbahnhof“- Dworzec Główny
Biuro znajduje się
 Na skrzyżowaniu z Rüttenscheider Str.
58
 za bistrem “Die Insel“
 naprzeciwko biomarketu „denn‘s“

0176 – 3139 5585
Fax:

0201 – 72 69 332

Verein zur interkulturellen Beratung und Betreu-

E-Mail:

vibb-essen@t-online.de

ung im Gesundheitsbereich von Essen und dem

Internet:

www.vibb-essen.de

W naszym Stowarzyszeniu rozmawiamy w
języku: arabskim, bengalskim, angielskim,
francuskim, hinduskim, perskim, polskim,
rosyjskim, cygański, serbskochorwacki,turecku, urdu.

Ambulatoryjne

Ruhrgebiet e.V.
Adres pocztowy (Siedziba Stowarzyszenia)
ViBB Essen e.V.
Eleonorastr. 32, 45 136 Essen
Bank
GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum
BLZ: 430 609 67
Konto-Nr.: 4021 3385 00
Steuer-Nr.: 112/5742/1195

wsparcie rodzicielstwa
i pomoc w integracji
dla
Rodzin, Dzieci i

Członkowstwo
Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband (NRW)
Essener Verbund der Immigrantenvereine
Współpraca
Psychosoziale AG der Stadt Essen (AK 1)
AK Selbsthilfe & Migration der Stadt Essen
FAK Sozialpsychiatrie (DPWV NRW)
FAK Migration (DPWV NRW)

Młodzieży z
imigracją

Wspieramy Państwa …

Stacjonarne szkolenia …

… w edukacji dzieci i stworzenia życia

Zapewniamy wsparcie dla rodzin ze śro-

Pomoc
integracyjna
młodzieży …

rodzinnego.

dowisk migracyjnych w samoodpowiedzi-

Asystujemy ludzi młodych (poniżej 27)

alnym

… w ciężkim stresie, który wpływa na Pani
ą/pana lub członków rodziny.

wychowaniu

dzieci.

Wspieramy

chorych psychicznie, którzy żyją w swoim

również indywidualnie dzieci i młodzież w

własnym mieszkaniu lub chcieliby żyć we

ich rozwoju i niezależności w środowisku

własnym mieszkaniu.

… w samodzielnym urządzeniu sobie zycia

społecznym.

Specjaliści towarzyszą przy

powszedniego/codziennego.

Nasi doradcy pomagają między innymi



… w znanym otoczeniu

przy:

… mając pod uwagą Pani/Pana kulturowe a
także rodzinne więzi.




… jest wielokulturowy i wielozawodowy.
… składa się z profesjonalistów z własnym
doświadczeniem migracyjnym.
… posiada kwalifikacje i doświadczenie w
gicznej i doradztwa dla migrantów.

Rozwoju umiejętności wychowawczych,



obchodzeniu się z finansami.

Wzmocnieniu

war-



wizytach

wycho-



zawodowej integracji



organizowaniu czasu wolnego.



Wizytach u lekarzy



indywidualne

poczucia

własnej

Wspieraniu

Specjaliści

umiejętności

towarzyszą

Pani/Pana

w

zarządzaniu życia codziennego, w tym
przy


prowadzeniu gospodarstwa domowego.



obchodzeniu się z finansami.



wizytach

w

urzędach

i

obiektach

wizytach u lekarza i pośredniczeniu w
medycznej, terapeutycznej pomocy i

tes der Stadt Essen i jest wspierany w

pomocy w prawie sojalnym.


problemach specyficznych przy migracji
w życiu codziennym, tzn. Radzenie sobie



w

kontaktach

z

urzędami

rozmowy

obiektach

i



Informacje, porady i wsparcie dla Pani/Pana i rodziny



pomoc integracyjna w SGB VIII (§ 35a
w połączeniu z

§z § 41)



interwencja kryzysowa



zapewnienie

opieki

organizowaniuniu czasu wolnego.

pomocy społecznej

Wspieramy psychicznie chorych rodziców i
chorych

psychicznie



wsparcie
taktach

Bardzo ważnym zadaniem jest zarządzanie

społecznymi


ra dziecka (SGB VIII, § 8).
Podstawą naszej pracy jest SGB VIII (§§

bezpieczeństwa
dla

i

migracji

problemów w życiu codziennym, w kon-

w

kryzysowe w rodzinie oraz ochrony dob-

medycznej,

specyficznych

pracy edukacyjnej.

27 bzw. 30,31,35).

aktualych

Oferty …

terapeutycznej,

dzieci

o

kierowanie do innych placówek (z.B.

instytucjami społecznymi.

rodziców

i

Społeczne ośrodki psychiatryczne)

ViBB Essen e.V. jest partnerem Jugendamswoich pracach przez Paritätischen NRW.

urzędach

problemach


socjalnych.


w

socjalnych.

wawczych.

pracy edukacyjnej i społecznej, psycholo-

utrzymaniu mieszkaniu, gospodarstwa
domowego

tości,


Nasz zespół …

dla

z

urzedami

i

instytucjami

oferty grupowe ( rozmowy, organizacja
wolnego czasu)



współpraca z organizacjami imigrantów
i instytucji międzykulturowych

