A quem eu devo dirigir-me ou contactar?

Tel.:
Mobil:
E-Mail:

0391 / 5 40 34 32
0151 / 1 96 06 26 9
Beratungsstelle.fluechtlingsfrauen@soz.magdeburg.de

Fotolia©Fotoschlick

Landeshauptstadt Magdeburg
Sozial- und Wohnungsamt
Beratungsstelle für ausländische Frauen
Abteilung Zuwanderung
Raum 333
Georg-Kaiser-Straße 3
39116 Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg
Sozial - und Wohnungsamt

Você pode chegar até nós:
 com os bondes/tréns das linhas 5 e 10 (fim da estação)
 com os ônibuses/autocarros das linhas 54, 56 e 58

Centro de aconselhamento para
mulheres estrangeiras
com
vivência da experiência da violência
devido à fuga e expulsão, ou devido da
actual situação de recepção/acolhimento
e Alojamento.

Oferta de consultoria
Os serviços de aconselhamento sócio-pedagógicos/educacionais
dirigem-se às mulheres estrangeiras afetadas pela violência
psicológica e ameaças, residentes nos campos de refugiados e
em apartamentos comunais da cidade-capital Magdeburg.

Princípios/Bases da Consultoria:


O aconselhamento é prestado por especialistas sociais e
padagógicos



As consultas e as informações pessoais são tratados duma
forma estritamente confidencial



O conselho é gratuito e à base voluntária

O centro de aconselhamento faculta:


Conversações às mulheres afetadas

Horário:



Conselhos, assistência e mediação em situações de crise e
de emergência



Introdução de medidas de protecção em casos de agressão



Ajuda sócio-educativa individual

Segunda-feira:
Terça-feira:
Quarta-feira:
Quinta-feira:
Sexta-feira:



Aconselhamento sobre a violência e como lidar com o
trauma



Suporte/apoio em lidar com a vida cotidiana e ativação de
recursos



Informações sobre a protecção inerente ao direito civil
(Lei da Protecção contra a Violência, Lei de Segurança e
Ordem Federativa de Sachsen-Anhalt (Alta-Saxónia)



Informações sobre os sistemas de ajuda adicionais



Acompanhamento às autoridades, à polícia e ao tribunal



Ajuda no esclarecimento de questões respeitantes à
legislação residencial e social

9:00 - 00:00
9:00 - 12: 00 e das 14:00 às 17:30
de acordo com uma prévia marcação do tempo
de acordo com uma prévia marcação do tempo
9:00 - 12:00

É também possível marcar uma data no local, para um
aconselhamento individual.

