
Qendra internacionale e gruas dhe familjes në Heidel-
berg (Shoqatë e regjistruar). Kjo qendër është një zyrë 
shtetërore e njohur sipas ligjeve të shtetit gjerman, 
mbi ndihmën në shtatzani dhe në familje, gjithashtu si 
një qendër këshillimi dhe informacioni për martesën, 
familjen dhe jetën në përgjithësi. Qendra ofron këshilli-
me posacërisht për femrat dhe familjet e tyre të emig-
ruara në Gjermani, duke marre parasysh gjuhën e tyre, 
kulturën si edhe përvojën e emigrimit.
 Grupi këshillues është ndërkombëtar dhe  përfshin 
disiplina të ndryshme. Ai përbëhet nga specialiste në 
fushën e psikologjisë, pedagogjisë sociale, mjeksisë 
dhe drejtësisë. Këshillimet  ofrohen në gjuhë të ndrysh-
me si: gjermanisht, anglisht, frengjisht, italisht, serbo-
kroatisht, rumanisht, spanjisht dhe turqisht. Gjithashtu 
qendra ndërkombëtare e gruas ka krijuar posacërisht 
një skuadër me përkthyese  në më tepër se njëzet 
gjuhë të ndryshme. 

SHOQATA
Themeluese e qendrës së krijuar në vitin 1991, është 
shoqata e qendrës internacionale së gruas dhe familjes 
ne Heidelberg (Shoqatë e regjistruar), e cila  angazho-
het ne radhe te pare për  te drejtat e emigraneteve dhe 
familjeve  te tyre, dhe gjithashtu për sistemin e shën-
detësisë, duke krijuar një urë mes grave apo familjeve 
të emigruarara, dhe instituteve të shoqërisë civile 
gjermane.
Ju mund të mbështetni punën e kësaj qëndre nëpërm-
jet anëtarësimit në këtë shoqatë ose në formën e një 
dhurimi.
Të dhënat e llogarisë bankare: Postbank Karlsruhe
Nr. i kontos: IBAN: DE20660100750298833754,  
BIC: PBNKDEFF

OFERTA E KËSHILLIMEVE

...  në lidhje me planifikimin e familjes dhe
 mbrojtjes ndaj shtatzanisë

  Konsulta seksuale
  Dëshira e parealizuar për të patur fëmijë
  Konsulta shoqeruese per diagnostifikimin   

 para lindjes
  Shëndetësia riprodhuese e gruas
  Shëndeti i femrës

...  ne shtatzani
  Konsulta dhe informata të zgjeruara duke përfshire  

 periudhen e shtatzanisë dhe lindjes
  Tema psiko-sociale
  Të drejtat sociale (p.sh. leja e lindjes, leja e prindit)
  Mundësite për mbështetje financiare (p.sh. 

 mbeshtetje per femijen, mbeshtetje sociale për   
 familjet, etj.)

  Ligji per familiare dhe për emigrantë (p.sh. ligjet   
 mbi kujdestarine e femijes apo detyrimit financiar  
 ndaj femijes))

...  në rast konflikti shtatzanie
  Këshillime mbi konfliktin e shtatëzanisë sipas

 paragrafit §219 StGB,  të së drejtës penale
  Shoqërim dhe përkujdesje mbas ndërprerjes së   

 shtatëzanisë

...  në rast problemesh në martesë,   
 apo familje

  Konflikte mes partnerëve, sidomos atyre me 
 prejardhje të ndryshme)

  Konflikte mes gjeneratave
  Pyetje rreth edukimit dhe shkollimit
  Dhunë shtëpiake

...  çështjet ligjore, profesionale dhe të   
 përgjithshme

  Ndihmë në orientim të gjithanshëm për femrat dhe  
 familjet e tyre të sapo shperngulura këtu

  Ligji i emigracionit, e dreja për azil dhe bashkim   
 familjar

...  në raste krizash në jetë, apo momente   
 të vështira personale

  Përkujdesje sociale dhe në formë psikoterapie   
 gjatë situatave të rënda psiqike të jetës.

  Në rast sëmundjeje psiqike apo psikosomatike
  Shëndeti i gruas

Edhe si partner, apo baba i familjës jeni te 
mirëpritur tek ne!

ZYRA KËSHILLORE



Q E N D R A 
INTERNACIONALE E 
GRUAS DHE E FAMILJES 
Heidelberg (shoqatë e regjistruar)

Zyrë këshillimi e njohur nga shteti, 
për çështje konfliktesh në shtatëzani, 

martesë, familje dhe në jetë. 

Rruga: Theaterstraße 16
69117 Heidelberg

Telefon: 06221-18 23 34
Fax: 06221-65 36 73

E-maili eshte: info@ifz-heidelberg.de
Permes inernetit: www.ifz-heidelberg.de

ALBANISCH

OFERTA KESHILLIMESH 
NE GRUP

ÇFARË ËSHTË E 
RËNDËSISHME AKOMA

  Këshillimet janë të mundura vetëm pasi është   
 vendosur një takim nëpërmjet telefonit.

  Të gjitha bashkëpuntoret  kanë për detyrë të   
 ruajnë fshehtësine e temave të trajtuara në 
 këshillime.

  Kjo qendër është jo-fetare dhe nuk i përket asnjë  
 partie.

Mbrëmje me tematika dhe përmbajtje të ndryshme 
(në gjuhë të ndryshme), si për shembull

  Shëndeti i femrës
  E drejta sociale për femrat shtatzëna dhe për   

 familjet
  Edukimi dhe të qënit prindër
  Familje dhe emigrim

Aktivitete në grup me qëllim integrimin
  organizohen nga bashkepunetore vullnetare si   

 edhe pjestarët e shoqatës, për të gjitha femrat 
 që kanë interes.

 

Për ofertat aktuale si dhe për veprimtari të 
ndryshme mund të informoheni në faqen e 
internetit: www.ifz-heidelberg.de ose nëpermjet telefonit 
nën nr. 06221 - 18 23 34.

  Ne jemi antar ë t ë Lidhjes gjermane s ë paritetit 
 p ë r bamir ë si (Deutscher paritätischer Wohl-  
 fahrtsverband).

  Kjo qend ë r mbeshtet gjithashtu prej ministris ë s  
 ë pun ë ve dhe rendit social n ë Baden-Württem-
 berg, qyteti Heidelberg dhe rrethi i Rhein -Neckar.


