
 Psikolojik Danışma 
Merkezi Spandau

 Eğitim, Gençlik ve Aile Danışmanlığı

Ulaşım: 
M45 numaralı otobüsle Predigergarten durağı

güvenilir,
    anonim ve
ücretsiz!

Ayrıca:
Evangelische Johannesstift’de veliler ve
çocuklar için şu hizmetler verilmektedir:

• Aile-ve bireyle sosyal çalıșma
 (Gezgin eğitim yardımı)
• Eğitimevgrupları
• Yuvalar
• Okul sosyal çalıșması
• Anne-çocuk yardımları (Hagar)

Müracaat:
Psikolojik Danışma Merkezi Spandau
Kirchhofstraße 30, avludan giriş, asansörle 3. kat
13585 Berlin
Tel. 030 · 336 14 29
fax 030 · 35 50 32 99 

„Bakış açımızı değiştirerek
             bazı şeyleri değiştirebildik.“

„Ayrılmamıza rağmen çocuğumuz
     anne ve baba ile iyi ilişkisini sürdürüyor.
Bunu başardığımız için çok mutluyum.“

      

türkisch

Daha fazla bilgi için …

Evangelisches Johannesstift  
Jugendhilfe gGmbH
Haus 45
Schönwalder Allee 26
 13587 Berlin
Tel. 030 · 336 09 - 131
info.jugendhilfe@evangelisches-johannesstift.de 
www.johannesstift-jugendhilfe.de



„Bürokratik bir engelin olmadığı,  
              yapıcı ve hassas görüşmelerdi.“  
     

Biz ...
deneyimli, farklı dallarda eğitim görmüş psikolog ve 
sosyal pedagoglardan oluşan bir ekibiz.

Eğitim ve aile danışmanlığı 
İçinde bulunduğunuz durumu net bir şekilde 
anlamanıza yardımcı oluyor; sizi anlayarak, eşlik ederek, 
destek vererek ve danışmanlık yaparak sizinle birlikte 
çözümler arıyoruz.

Bize kimler başvurabilir:

Aileler, anneler, babalar,
çocuğunu yanlız büyüten anne ve babalar,  
çocuklar ve gençler

Bize:

•	 Eğer herşey fazla geliyorsa,
•	 çocuğunuz veya çocuklarınız için kaygılanıyorsanız,
•	 ne yapacağınızı bilemiyorsanız,
•	 çocuğunuz okulda veya okul dışında sorunlar 

yaşıyorsa,
•	 çocuğunuz ile başedemiyorsanız,
•	 kendinizi yanlız hissediyor ve anlaşılmak istiyorsanız,
•	 sonu	gelmeyen kavgalardan bıktıysanız,
•	 başedilmesi zor durumlarda kendinize hakim olmayı 

öğrenmek istiyorsanız
•	 ve „küçücük“ bir sorunuz varsa başvurabilirsiniz.

Bu danışmanlık hizmeti sizin için gizli, anonim ve ücret-
sizdir. Bizler size hedefinize ulaşabilmeniz için destek 
veriyoruz.

Diğer hizmetlerimiz

•	 Eğitim konularını içeren veli toplantıları
•	 Veliler için eğitim kursları
•	 Çocuğun yararı ve esenliği konularında danışmanlık
•	 Gençlik online-danışmanlığı
 (www.online-probleme-loesen.de)
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  Spandau Danışmanlık Merkezin‘e ulaşım:
  Tel. 030 · 3 36 14 29, fax 030 · 35 50 32 99
         Kirchhofstraße 30, avludan giriş, 13585 Berlin

  Siemensstadt Danışmanlık Merkezin‘e ulaşım:
  Tel. 030 · 30 10 51 15
         Goebelstraße 135, 13629 Berlin


