OFERTE PENTRU GRUPE
Seri tematice cu conţinut diferit (unele în limba
maternǎ), ca de exemplu
Sǎnǎtatea femeii
Drepturile sociale ale femeilor gravide si familiilor
Educaţia şi a  pǎrinte
Familia şi emigrarea

CEEA CE ESTE MAI IMPORTANT
Consilierile au loc doar cu programare prealabilă.
Toate angajatele centrului sunt obligate sǎ
pǎstreze condenţialitatea.
IFZ este neconfesional şi imparţial.

Activitǎţi de grup cu scopul de integrare fǎcute de
suporteri voluntari şi membrii ai asociaţiei pentru toate
femeile interesate

C E N T R U L
I N T E R N AŢ I O N A L
AL FEMEILOR
ŞI FAMILIILOR
Heidelberg

e.V.

Agenţie de consiliere recunoscută de
stat pentru consiliere în caz de conicte legate de sarcină, consiliere de
căsătorie, familie şi viaţă
Theaterstraße 16
69117 Heidelberg

Pentru oferte actuale de grup şi evenimente vǎ
rugǎm sǎ vizitaţi www.ifz-heidelberg.de sau sǎ
apelaţi la numǎrul de telefon 06221-18 23 34

Suntem membrii ai Asociaţiei germane de paritate
şi bunăstare (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband DPWV).
Centrul primeşte subvenţii de la Ministerul Muncii
şi Afacerilor Sociale Baden-Württemberg, oraşul
Heidelberg şi Rhein-Neckar-Kreis.

Telefon: 06221-18 23 34
Fax: 06221-6536 73
E-Mail: info@ifz-heidelberg.de
Internet: www.ifz-heidelberg.de
RUMÄNISCH

CENTRUL DE CONSILIERE
Centrul internaţional al femeilor şi familiilor Heidelberg
e.V. (IFZ) este o autoritate recunoscutǎ la nivel naţional
de consiliere în conformitate cu legile referitoare la
asistenţa în sarcinǎ şi asistenţa familialǎ, precum şi
consiliere in cǎsǎtorie, familie şi viaţǎ.
Aici se vor oferi în special femeilor emigrante şi familiilor lor o consiliere adaptatǎ cerinţelor lor, luând in
considerare limba lor maternǎ, cultura şi experienţa lor
de emigrare.
O echipǎ de consiliere interculturalǎ şi interdisciplinarǎ
alcǎtuitǎ din psiholoage, asistente sociale, un medic şi
o avocatǎ oferǎ consiliere în limba maternǎ, precum şi
terapie de cupluri, terapie de familie şi acompaniament
psihoterapeutic, actual în urmǎtoarele limbi: englezǎ,
francezǎ, germanǎ, italianǎ, românǎ, sârbă/croatǎ/
bosnică, spaniolǎ şi turceşte.
În afarǎ de aceasta existǎ un serviciu de translatori,
întemeiat de IFZ, în circa 20 de limbi, care poate  de
ajutor în consiliere.
ASOCIAŢIA
Centrul de consiliere îninţat în 1991 este suportat de
Asociaţia Centrul internaţional al femeilor şi familiilor
Heidelberg e.V., care se angajeazǎ pentru un acces mai
bun al emigrantelor şi familiilor lor mai ales la sistemul
de sǎnǎtate local şi care preia o funcţie de legǎturǎ între
femeile şi familiile emigrante şi instituţiile societǎţii.
Devenind membru al asociaţiei sau prin donaţii puteţi sǎ
susţineţi munca IFZ.
Banca: Postbank Karlsruhe
Numǎrul de cont: 29 88 33 754 BLZ: 660 100 75

OFERTE DE CONSILIERE
...

în materie de planicare familialǎ şi
contracepţie
Consiliere sexualǎ
Consiliere în probleme de sterilitate
Consiliere în timpul diagnosticului prenatal
Sǎnǎtatea reproductivǎ a femeii
Sǎnǎtatea femeii

… în sarcinǎ
Consilieri şi informaţii cuprinzǎtoare legate de
sarcinǎ şi naştere
Probleme psihosociale
Drepturi sociale (de exemplu Concediul de
maternitate, Concediul pentru creşterea copilului,
etc.)
Oportunitǎţi de sprijin nanciar (de exemplu
cereri la Fundaţia localǎ şi federalǎ, alte benecii
sociale pentru familii)
Drepturile familiei şi dreptul de emigrare (de exem
plu Legea pentru copii, pensia alimentarǎ)
… în conicte legate de sarcinǎ
Consiliere în conicte legate de sarcinǎ conform
Paragrafului §219 StGB
Dupǎ întreruperea de sarcinǎ

… în probleme în cadrul cuplului sau familiei
Conicte în cuplu, în special cupluri biculturale
Conicte între generaţii
Întrebǎri legate de educaţia copiilor şi şcoalǎ
Violenţǎ domesticǎ
… în întrebǎri juridice, profesionale, generale
Ajutor de orientare cuprinzǎtor pentru femeile
si familiile mutate recent
Legea de emigrare şi dreptul de azil
Drepturile familiei, inclusiv sprijin în dreptul de
acces şi custodie
...

în probleme personale şi crize de viaţǎ
Acompaniament psihoterapeutic şi
socialpedagogic în situaţii de viaţǎ dicile
şi tulburǎri psihosomatice

Şi ca şi partener sau cap de familie
sunteţi binevenit la noi!

