Działania interwencyjne
W przypadku konfliktów z policją, urzędami lub
pracodawcą, nasi współpracownicy bezpośrednio
interweniują w Państwa sprawie.

Zadania w zakresie pomocy: Pomocy i
porad udziela się osobom i rodzinom w
szczególności z powodu:

Hilfsverein e.V. Dortmund udziela
pomocy w zakresie:
Porady i pomoc w sprawach socjalnych. Porady
socjalne obejmują sprawy z zakresu:
1. Porady na temat pracy w Niemczech
2. Porady i pomoc w razie konfliktów z
urzędami takimi jak wydział do spraw
socjalnych, urząd pracy, prokuratura
itp.
3. Porady dla młodzieży i doroslych z
problemami
z
substancjami
uzalezniajacymi (alkohol, narkotyki itd.)
4. Porady dla rodzin i dla młodzieży, w
sprawach konfliktów pokoleniowych, w
sprawach dotyczących szkoły oraz
pomoc w kontaktach z urzędami.
5. prawnych (prawo rodzinne, przepisy
dotyczące cudzoziemców, prawo pracy,
prawo karne) doradza raz na miesiąc
adwokat. W prostszych sprawach (np.
pomoc w wypełnieniu formularzy,
formułowanie wniosków, porady na
temat zasad prawnych) pomogą
Państwu nasi współpracownicy.
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ubóstwa,
bezdomności,
bezrobocia,
niepełnosprawności,
długotrwałej choroby,
przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych
i
prowadzenia
gospodarstwa domowego zwłaszcza w
rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
braku umiejętności w przystosowaniu do
życia
młodzieży
opuszczającej
całodobowe
placówki
opiekuńczowychowawcze,
trudności w integracji cudzoziemców
(mających status uchodźcy lub status UE)
trudności w przystosowaniu do życia osób
opuszczających zakłady karne,
alkoholizmu i narkomanii
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sytuacji kryzysowych
choroby i pomocy medycznej
doradztwa w przypadku zdrowia
psychicznego
zabezpiecznia materialnego
wspólpracy z urzędami i organami
organizacji pomocy, np. prowadzenia
gospodarstwa domowego i opieki
ambulatoryjnej
zatrudnienia i pracy.

Hilfsverein e.V. wspiera i pośredniczy pomiędzy
innymi inicjatywami samopomocowymi, prowadzi
konsultacje z doradcami i grupami wsparcia.
Oferuje doradztwo w języku polskim. W razie
konieczności korzysta z usług tłumaczy. Oferta ta
jest bezpłatna.

Kontakt
Hilfsverein e.V. Dortmund
Rosa-Buchthal-Str. 79
44135 Dortmund
Tel.: 0231 5313827 (Marius Gniesdzia)
Tel.: 0231 95989170 (Thomas Kurek)
Fax: 0231 5313748
Mail: info@hilfsverein-dortmund.de

Szanowni Panstwo,

Oferta
jest skierowana do emigrantów potrzebujących
wsparcia
psychosocjalnego.
Specjaliści
w
dziedzinie pedagogiki społecznej, prawa i
psycholodzy oferują zainteresowanym i ich
rodzinom doradztwo w języku ojczystym,
rozmowy indywidualne lub rodzinne, odwiedziny
w domach, asystuja przy terminach urzedowych
oraz asystują w przypadku pytań dotyczących:

prowadzimy nasza statutową działalność w
zakresie pomocy społecznej nie otrzymujemy
dofinansowania intytucyjnego. Darowizny
przekazane naszej organizacji można odliczyć od
dochodu. Dzięki temu niżamy podatek. Prosimy
o wsparcie w celu utrzymania oferty, na konto:
Dortmunder Volksbank eG
IBAN DE 46 4416 0014 6563 6544 00
Dziekujem
Dziekujemy i zapraszamy

