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Devlet tarafιndan onaylanmιş 
danιşma merkezi olarak,evlilik,

aile ve yaşam konularιnda,ayrιca
anne olanlarιn zor durumlarιnda 

ve çelişkili gebeliklerde danιşmanlιk
yapan bir kuruluşuz

Theaterstr 16
69117 Heidelberg

Telefon :06221- 182334
Fax: 06221-653673

E-Mail: info@ifz-heidelberg.de
Bilgisayar: www.ifz-heidelberg.de

TÜRKISCH

GURUP ÇALIŞMALARI

Değişik konular üzerinde konuşma 
akşamlarι(bazen ana dilinde) Örneğin

 Kadιn sağlιğι
 Hamileler ve aileleri için sosyal haklar
 Anne, baba olmak ve Eğitim
 Aile ve Göçmenlik

Uyum sağlama amacιyla yürütülen Gurup Etkinlikleri
dernek üyeleri ve derneğe destek sağlayan kişiler 
tarafιndan yürütülür ve ilgi duyan tüm kadιnlara yöne-
liktir. 

AYRICA ÖNEMLİ OLAN 
DİĞER NOKTALAR

 Danιşmalar için telefonla randevu almanιz 
 gerekiyor

 Tüm danιşmanlarιn meslek sιrrιnι saklama 
 hükmüne, uyma zorunluluğu vardιr

 Enternasyonal Kadιnlar ve Aile Merkezi hiç bir 
 din ve parti kuruluşuna bağlι değildir.

Güncel gurup çalιşmalarιnι ve 
toplantιlarι aşağιda belirtilen
bilgisayar adresimizden veya telefon 
numaramιzdan öğrenebilirsiniz.

www.ifz-heidelberg.de
Tel: 06221/ 182334

 Biz DPWV kuruluşuna üyeyiz.
 Enternasyonal Kadιnlar ve Aile Merkezi 

 Baden –Württemberg Eyaletinin Çalιşma ve 
 Sosyal Bakanlιğιndan, Heidelberg ve RNK 
 Belediyesinden para yardιmι almaktadιr.



DANIŞMA MERKEZİ
Enternasyonal Kadιnlar ve Aile Merkezi e.V (IFZ) 
aile ve hamilelik yasasι uyarιnca hem hamilelik, 
hemde evlilik,aile ve yaşam ile ilgili konularι iςeren 
danιşmanlιklarda devlet tarafιndan tanιnmιş bir 
danιşma merkezidir.
Bu ςerςevede merkez özellikle göςmen kadιnlara ve 
ailelerine yönelik, onlarιn dil, kültür ve göςmenlik tecrü-
besi  faktörlerinide göz önünde bulundurarak danιşma 
olanağι sunar.
Çeşitli kültürleri teşkil eden uzman kadιn danιşman- 
larιmιz psikoloji, ,pedagoji, kadιn doktoru 
sosyal pedagoji ve hukuk gibi bir çok yönlü bölümlerden 
geliyorlar.Danιşmanlιk ve psikoterapi bazιndaki 
konuşmalarιnι ana dillerinde yapιyorlar: Almanca, 
Türkςe,İngilizce,Fransιzca , İspanyolca, 
İtalyanca, Rumence, Sιrp/Hιrvat ve Bosnaca.   
Bunun dιşιnda Merkezin oluşturduğu  
aşağι yukarι yirmi dilden oluşan tercüman 
servisinden ihtiyaς oldugu taktirde danιşmaya 
tercüman ςağrιlιr.

DERNEK
1991 de kurulan Danιşma merkezi , Enternasyonal 
Kadιnlar ve Aile Merkezi adι altιnda kaydedilmiş olan 
derneğe bağlιdιr. Dernek göçmen kadιnlarιn ve aileleri-
nin özellikle sağlιk sistemi alanιnda olan bakιmlarιnιn 
daha iyi olmasι için  çaba gösterir ve toplumdaki varolan 
kuruluşlarla göçmen kadιnlarιn ,ve ailelerinin arasιnda 
köprü görevini üstlenir.

DANIŞMA HİZMETİ
... Aile Planlamasι ve gebelikten korunma  
 konularιnda mevcut sorularιnιz

 Cinsel konularda 
 Çocuk arzusu
 özürlülük teşhislerinde danιşmanlιk
 Kadιn sağlιğι

 
... Gebelikte

 Gebelikle ve doğumla ilgili tüm konularda   
 danιşmanlιk ve bilgilendirme

 Psikososyal sorunlarda
 Sosyal haklar(Örneğin: Annelik güvencesi,

 annelik izni gibi)
 Ekonomik yardιm olanaklarι(örneğin:Anne ve 

 çocuk için Federal veya Eyalet vakι arιna dilekçe  
 vermek ve aileler için diğer sosyal yardιmlar)

 Aile ve Göçmen yasasι ( örneğin:Çocuklarla 
 ailelerin ilişkisini düzenleyen yasa ve Nafaka)

... Çelişkili Hamileliklerde
 Hamilelik yasasι uyarιnca danιşmanlιk §219 StGB
 Kürtaj sonrasι

...  Ailede ve Çiftlerde mevcut olan   
 sorunlarda

 Çiftler arasιndaki çelişkilerde özellikle iki ayrι   
 kültürden gelen çiftlerde

 Nesiller arasιndaki çelişkiler
 Eğitim ve okulla ilgili sorularda
 Aile içi şiddette

... Hukuki, meslek ve genel konulara   
 ilişkin sorularda

 Yeni gelen göçmen Kadιnlar ve aileleri için 
 yönlendirme desteği

 Göç Yasasι ve Mülteci Yasasι
 Aile Hukuku,örneğin çocuklarιn velayet haklarιnιn  

 düzenlenmesinde yardιmcι olmak

... Kişisel sorunlarda ve yaşam    
 bunalιmlarιnda

 Ruha sιkιntι veren yaşam durumlarιnda ve ruhsal  
 nedene dayanan  ziksel şikayetlerde 
 psikoterapi ve sosyal pädagoji desteği

Üye olmakla veya bağιş yaparak Enternasyonal 
Kadιnlar ve Aile Merkezinin çalιşmalarιna destek olabi-
lirsiniz. Banka : Postbank Karlsruhe
Konto-Nr : 29 88 33 754 BLZ. 660 100 75 Eş ve babalarda bize gelebilirler.


