
Göçmenler için Entegrasyon 
Kafeleri ve Danışmanlık

Destek ve teşvik :

Duha e.V. bütünleştirici faaliyetler ile sosyal uyum 
odaklı çalışmalarda bulunan bir Sosyal Hizmet ku-
rumudur. Duha Derneği Engelli ve Engelli yakınlarına 
kültürel danışmanlık ve bakım hizmetlerinin yanı sıra 
Pedagojik aile koçu hizmeti sunmaktadır. Dernek ay-
rıca göçmen ve yerli toplum arasında köprü vazifesi 
görmektedir.

Ekumenik Eğitim Merkezi Sanctclara Mannheim, ye-
tişkin eğitiminin kiliseye bağımlı merkezi konumunda-
dır. Sanctclara genel gelişim eğitimi ile ilgili danışman-
lık ve destek hizmet sunmaktadır, ayrıca dinler arası 
işbirliği konusunda Mannheimin önemli bir ortağıdır. Bizimle iletișime 

geçmenizden büyük 

memnuniyet duyarız !

Bütünlestirici 
Birliktelik

Iletisim 
Duha e.V.
Sosyal Hizmetler
Karlsruher Straße 5
68219 Mannheim

Telefon: 0621 43 73 17 01 
Mobil: 0152 02 83 28 50
Fax: 0621 437 94 41

Web: www.duha-ev.de
E-Mail: projekt@duha-ev.de

Arabisch   Bulgarisch  Deutsch
Türkisch

Bu ilani almanca
, arapça, 

arnavutça, bulg
arca bizden 

talep edebilirsin
iz.



Hakkimizda
Duha Sosyal Hizmetler Derneği ve Ekümenik 
Eğitim Merkezi sanctclara, „Aile ve Çocuklarının 
Entegrasyon Gelişimi“ projesi çerçevesinde 
„Bütünleştirici Birliktelik“ projesiyle çalışmalarda 
bulunacak.

Proje hedeflerimiz:

 •  Aile ve kadınların entegrasyonunu  
güclendirmek

 • Topluma uyum fırsatları sunmak

 • Genel eğitim hizmetlerine ulaşmak 

 • Ebeveyn gelişim programlarına katılım

 •  Uzman ve bilirkişiler ile buluşma ve fikir 
alışverişi

 • Özgüven kazanımı

 • Yoksullukla mücadele

Programlarımız:

 •  Entegrasyon Kafeleri, Özellikle Göçmen  
Kökenli Bayanlar İçin 

 • Ek Danışmanlık 

Integratives Miteinander

Entegrasyon Kafesi 

Entegrasyon Kafeleri haftada bir lokal kuruluşlarda 
planlanmaktadır. Almanya Eğitim, İdare, Sağlık sis-
teminin temel konuları ve işleyişi uzman eğitmenler 
tarafından bilgilendirilecektir. 

Buluşmalara ek olarak katılımcılar kahvaltı eşliğinde 
uzman eğitmenler ile fikir alışverişi yapma imkanına 
sahip olacaklartır. Katılım ücretsiz olup toplumun her 
bireyine açıktır. Bu etkinlik aynı zamanda tercümanlar 
tarafından da anadilinize tercüme edilecektir.

Ek danismanlik

Entegrasyon kafelerine ek olarak, katılımcılara özel 
danışmanlık sunmaktayız.

Bu danışmanlığmızda katılımcılarının alman eğitim, 
idare ve sağlık sistemi ile ilgili sorularınızı bire bir ce-
vaplamaktan memnuniyet duyarız.

Danışmanlık tamamen ücretsiz olup, kimliğinizden 
bağımsız olarak bizimle irtibata geçebilir ve anadilde 
danışmanlık isteyebilirsiniz.

Detaylı bilgi için bizimle  
irtibata geçiniz:

Mobil: 0152 02 83 28 50


