Burada iyi bir tavsiye pahalı değil, fakat
ödediğiniz paraya değer....

Anne-Baba yol
göstericisi
Ingelheim’da ebeveynler
için ücretsiz olanaklar

Sucht- und Jugendberatung

Georg-Rückert-Straße 24, 55218 Ingelheim, www.suchtundjugendberatung.de, Telefon 06132/622002-0
Alkol, ilaç, yasadışı uyuşturucular ve yemek yeme sorunu
olan bağımlılık hastaları ile aile mensupları için danışmanlık.
Aile içinde, okulda ve eğitimde zorluk çeken gençler için
danışmanlık

Diakonisches Werk Mainz-Bingen

Georg-Rückert-Straße 24, 55218 Ingelheim		
www.diakonie-mainz-bingen.de, Telefon 06132/78940
Genel sosyal danışmanlık, hamileler ve hamilelikle çekişmede
bulunanlar için danışmanlık,
„Café Dia“ yaşlılar ve gençler için buluşma yeri
Kumar bağımlılığıyla ilgili danışmanlığa başvurmak için:
06133/5789913

Evangelische Psychologische
Beratungsstelle Mainz
Aile, çift ve eğitim danışmanlığı

Ingelheim’daki dış görüşme yerleri

Diakonisches Werk, Georg-Rückert-Straße 24, 55218
Ingelheim, www.diakonie-mainz-bingen.de, Başvuru:
06131/965540
Generasyonlar evi, Matthias-Grünewald-Straße 15,
55218 Ingelheim, www.erziehungsberatung-mainz.de

Caritas-Beratungszentrum Mainz

Eğitim, evlilik, aile ve yaşam sorularıyla ilgili danışmanlık
Ingelheim’daki dış görüşme yerleri
Anneler ve aile merkezi, Bahnhofstraße 119, 55218
Ingelheim,
eb@caritas-bingen.de, Başvuru: 06721/9177-0
Generasyonlar evi, Matthias-Grünewald-Straße 15,
55218 Ingelheim, beratungszentrum@caritas-mz.de,
Başvuru: 06131/907460

Mehrgenerationenhaus (MGH)

Matthias-Grünewald-Straße 15, 55218 Ingelheim,
mgh@ingelheim.de, Telefon 06132/898040, www.mghingelheim.de
Boş zaman, öğrenme programları ve sosyal danışmanlık
sunan ve çocuk yuvası bulunan yaşlılar ve gençler için Café
içeren herkese açık buluşma yeri, herkese açık anneler ve aile
danışmanlığı

Mütter-und Familienzentrum Ingelheim

Stadtteilhaus Ober-Ingelheim, Bahnhofstraße 119,
55218 Ingelheim, www.muetze-ingelheim.de
Café Kunterbunt: 06132/432529, İşyeri: 06132/899717
Aileler için buluşma yeri, Okul ödevleri desteği ve tatilde bakım, gençler klubü, Çocuk bakıcısı eğitimi, kendini
kanıtlama, Aile hukuku danışmanlığı, Ebeveyn eğitmenliği ve
ergenlik ile ilgili ebeveyn kursu

Gemeinschaftshaus I-Punkt Spiel- und
Lernstube

Hinter der Ohrenbrücke 37, 55218 Ingelheim, i-punkt@
diakoniemainz-bingen.de, Telefon 06132/3931
Çocuklar, gençler ve reşit olanlar için eğitim ve boş zaman
programları, aile sorunları, makamlardaki işlemler, borç,
işsizlik, hastalık ile ilgili danışmanlık ve destek

Migrations- und IntegrationsBüro Ingelheim
Wilhelm-Leuschner-Straße 5, 55218 Ingelheim, www.
ingelheim.de, integration@ingelheim.de, Telefon
06132/782-321 veya -322

Çeşitlilik, göçmenlik ve entegrasyon için irtibat ve koordinasyon yeri, Göçmenlik ve entegrasyon danışma kurulunun işyeri.
Tercümanlar aracılığı

Jugend- und Kulturzentrum Yellow

Ludwig-Langstädter-Straße 4, 55218 Ingelheim, www.
yellowingelheim.de, jugend@ingelheim.de, Telefon
06132/782-407
Çocuk ve gençler için basit danışma programı sunan açık
çalışma, tatil ve boş zaman programları (kısmen ücretli)

Schulsozialarbeit an Ingelheimer
Grundschulen

Brüder-Grimm-Schule, Telefon 06132/710894
Theodor-Heuss-Schule, Telefon 06132/898953
Pestalozzi-Schule, Telefon 0174/1691252
Präsident-Mohr-Schule, Telefon 0152/54697778
Danışmanlık ve kişiye özel yardım

Präventionskoordination

Neuer Markt 1, 55218 Ingelheim, www.ingelheim.de,
Telefon 06132/782298
Suç önleme konularıyla ilgili danışmanlık, Çocuk
yuvalarında, okullarda sosyal becerinin tedbiri ve kuvvetlendirilmesi için projelerin aracılığı ve başlatması,
Gençlere yönelik çalışmalar

Kreisjugendamt Mainz-Bingen

Georg-Rückert-Straße 11, 55218 Ingelheim, www.
mainz-bingen.de, Telefon 06132/787-0
Ayrılma, boşanma, çocuk koruması v.b. konularda bilgi ve
destek, Eğitimde, gençler korumasında yardım

Jugendsachbearbeiter Polizei

Am Großmarkt 4, 55218 Ingelheim, PIIngelheim.JSB@
polizei.rlp.de, Telefon 06132/6551131
Çocuklar, gençler, yeni yetişenler ve ebeveynler ile gençlere yönelik çalışmalarla faaliyette bulunan tüm kurum ve
kuruluşlar için muhatap kişi

Evangelisches Dekanat Ingelheim

Binger Straße 218, 55218 Ingelheim, medien@dekanatingelheim.de, www.medien.dekanat-ingelheim.de,
Telefon 06132/718923
Gençler, ebeveynler ve dağıtıcılar için medya pedagojik sunular

Vermittlungsstelle „Frühe Hilfe zur rechten
Zeit“
Caritaszentrum St. Elisabeth, Rochusstraße 8, 55411
Bingen, www.caritas-mainz.de, Telefon: 06721/917740

Küçük çocukları (0-3 yaşında) olan anne-babalar ve yakında
anne-baba olacak kişiler içindir. Uygun sunuların tanınması ve
aracılığı için.

Deutscher Kinderschutzbund Mainz

Ludwigstraße 7, 55116 Mainz, kontakt@kinderschutzbund-mainz.de, Telefon 06131/614191; Anne-Baba
telefonu 0800/1110550 (ücretsiz)
Eğitim, ayrılma ve boşnma ile ilgili danışmanlık. Velayet ve
şahsi münasebet kurma hakkı ile ilgili danışmanlık, aile içi
şiddet ve aniden kriz durumlarında danışmanlık.
Eğitim soruları ve aniden kriz durumları ile ilgili anne.babalar
için ücretsiz danışmanlık ve bilgi sunusu

Kinderschutzzentrum Mainz

Lessingstraße 25, 55118 Mainz, www.kinderschutzzentrum-mainz.de, Telefon 06131/613737
Aile, gençler ve çocuklar için danışmanlık ve sunular, şiddet
deneyiminde kriz yardımı, ilk çocukluk (0 – 3 yaşındakiler)
rahatsızlıklarında danışmanlık

Frauennotruf Mainz- Fachstelle zu
sexualisierter Gewalt

Walpodenstraße 10, 55116 Mainz, www.frauennotrufmainz.de, Telefon 06131/221213
Cinsel şiddete uğrayan kızlar ve kadınlar ile güvendikleri kişiler
için danışmanlık ve destek

Pro familia Mainz
Quintinstraße 6, 55116 Mainz, www.profamilia-mainz.
de, Telefon 06131/2876610
Cinsellik, hamilelik ve gebeliği önleme ile ilgili bireysel ve çift
danışmanlığı. Doktor görüşme saati, aile hukuku hakkında
bilgi

Künye:

Ingelheim Belediyesi, Suç önleme emniyet ortaklığı
Ingelheim,
Çalışma grubu gençler, Göçmenlik ve entegrasyon
bürosu Ingelheim ve Bağımlılıkla ilgili ve gençler için
danışmanlık Ingelheim
Son güncelleme: 05.2013

