Bize ulaşım
Ebeveynler, gençler ve çocuklar
için danışma merkezi
Graf-Adolf-Straße 23-25, 44534 Lünen
Tel. 02306 7004-24, Fax 02306 7004-40
eb@caritas-luenen.de
Açılış saatleri: Mo-Do 8.30-12 Uhr
und 13.30-17 Uhr, Fr 8.30-12.30 Uhr

Martina Heuer, Sekreterlik
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Bizim için önemli olan, öğüt arayanlara sorunlarını ve kritik durumları
bağımsız çöze bilmek için yol göstermek.
Çözüm yolunda yanınızdayız ve sizi destekliyoruz.

«

Martina Rupprecht
Danışma merkezin Diplom-Psikoloğu

Ebeveyn, gençler ve
çocuklar için öğüt.
Yetkili, güvenli, ücretsiz
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Bilgi vermek için sevinçle sizi
bekliyoruz! Randevu için sekreterlik ile görüşün.

Danışma merkezi Caritas Verband
Lünen-Selm-Werne ebeveyn, gençler ve
çocuklar içindir. Ailelere 40 yıldan fazla
destek, öğüt ve bilgi hizmetindeğiz. Ailelerin
günlük hayatında yetkili bir çok yardımda
bulunuyor.
Bizim profesyonel Ekibimizde psikolok,
sosyal hizmeti, sosyal pedagok, sağlıkve rehabilitasyon pedagok uzmanlar
bulunmaktadır.
Biz destekliyoruz ve öğüt veriyoruz çünki,
Anne baba, ebeveyn ve ailelerin eğitim
görevlerini yerine getirmeleri için.
Mutlak gizlilik sağlıyoruz bu bizden size
sözdür. İsteğiniz üzeri en geç 14 gün sonra
ilk konuşma gerçekleşir. Sizin için ücretsizdir.
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… Ebeveyn ve ailelere
• Eğitim sorularda ve çatışma durumlarında
• Ayrılmada ve boşanmada
• Özel aile takımyıldızlarda
• Beraber yaşamakta zorluklarda
• Çocuğun davranışsal anormallıklarda
• Saldırganlıkda, idrarını tutamamakda ve suçta
• Mobbing;de, psikosomatik şikayetlerde, yaşıtlara iletişim eksiklikde
• Çocuğun gelişim durumunu değerlendirmekte
(yetenek ,disleksi, diskalkuli)
… Gençlere ve genç yetişkinlere
• Yaşıtlarla daha iyi anlaşmaya ve kendinden
emin olmaya
• Geçmişten stresli hatıralarla baş edebilmek
• Yaşanan taciz, kötü muamele veya travma daha
iyi başa çıkmak
• Okul öğrenim ve eğitimde başarılı olmakta

Başka teklifler:
• Açık konuşma saatleri Lünen, Selm ve
Werne de
• Ebeveynler ve çocuklar için grup teklifler
• Şahsi münasebetlikde, eşlik
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Biz yardım ediyoruz
ve bilgi veriyoruz …
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Ücretsiz kişisel bir danışma için
bizi arayın

