Βοήθεια και στήριξη

Χρειάζεσθε βοήθεια και στήριξη στην πόλη Ντάρμστατ και στην περιφέρεια ΝτάρμστατΝτίμπουργκ;
Το Διακονικό Έργο σας παρέχει βοήθεια σε δύσκολες καταστάσεις της ζωής και σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με διάφορες προσφορές.
Παρέχουμε βοήθεια σε όλους του ανθρώπους ανεξαρτήτως της καταγωγής και του
θρησκεύματός τους.
Η παροχή συμβουλών και η βοήθειά μας διενεργείται στη γερμανική γλώσσα.
Εάν έχετε δυσκολίες με τη γερμανική γλώσσα παρακαλείσθε να φέρετε μαζί σας έναν
διερμηνέα. Επίσης σας στηρίζουμε με ευχαρίστηση στην ανεύρεση ενός διερμηνέα.
Παρακάτω θα βρείτε μια συνοπτική παράθεση όλων των προσφορών βοηθείας και στήριξης
του Διακονικού Έργου Ντάρμστατ-Ντίμπουργκ.

Οι προσφορές μας:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών

Κέντρο παροχής συμβουλών ZeitRaum / Συμβουλές επί οικογενειακών θεμάτων
zeitraum@dw-darmstadt.de
06151 926 – 0
06078 7895-64

Παροχή συμβουλών για εγκυμονούσες και παροχή συμβουλών σε περίπτωση πρόθεσης διακοπής
της εγκυμοσύνης
schwanger@dw-darmstadt.de
06151 926-0
06078 7895-66

Παροχή συμβουλών και συνοδεία στην προγεννητική διαγνωστική
schwanger@dw-darmstadt.de
0151 22229932

Ενσωματωμένη παροχή συμβουλών σε άτομα με εξάρτηση
suchtberatung@dw-darmstadt.de
06151 926-0

Παροχή βοηθείας σε άτομα εθισμένα σε ναρκωτικές ουσίες
scentral@drogenhilfe-darmstadt.de
06151 360 53-38

Υπηρεσία μεσολάβησης συμβιβασμού μεταξύ δράστη και θύματος
TOA@dw-darmstadt.de
06151 926-115

Βοήθεια σε άτομα που έχουν τελέσει αξιόποινη πράξη
straffaelligenhilfe@dw-darmstadt.de
06151 926-123

Διαχείριση μεταβατικής περιόδου- Βοήθεια σε άτομα που έχουν τελέσει αξιόποινη πράξη
anna.michel@JVA-Darmstadt.Justiz.Hessen.de
06151 507-157

Βοήθεια μετά την αποφυλάκιση - Βοήθεια σε άτομα που έχουν τελέσει αξιόποινη πράξη –
Weiterstadt
Monica.Singh@JVA-Weiterstadt.Justiz.Hessen.de
06150 102-5020

Ειδική υπηρεσία βοηθείας επιλογής επαγγέλματος για νέους– Groß-Umstadt
jugendberufshilfe@dw-darmstadt.de
06078 7895 - 64
06078 7895 - 65

Βοήθεια σε αστέγους

Ίδρυμα κατοίκησης και διανυκτέρευσης
wohnheim@dw-darmstadt.de
06151 926-200

Κατοίκηση μετά παροχής φροντίδας
betreuteswohnen@dw-darmstadt.de

06151 926-241

Ίδρυμα προσωρινής κατοίκησης για γυναίκες
frauenuebergangswohnhaus@dw-darmstadt.de
06151 897313

Υπηρεσία παροχής ειδικών συμβουλών KONKRET
teestubekonkret@dw-darmstadt.e
06151 780520

Βοήθεια πτωχών στο σιδηροδρομικό σταθμό
bahnhofsmission@dw-darmstadt.de
06151 896125

Εργασία κοινής ωφελείας / Μετανάστευση

Παροχή συμβουλών σε μετανάστες / MBE / Παροχή συμβουλών σε πρόσφυγες
migration-flucht@dw-darmstadt.de
06151 926-121
06151 374645
06151 981233

Εργασία κοινής ωφελείας Akazienweg
gwa-akazienweg@dw-darmstadt.de
06151 667359

Εργασία κοινής ωφελείας Arheilgen / Muckerhaus
gemeinwesenarbeit@soziales-arheilgen.de
06151 374645

Κοινωνική Πόλη / Εγαστήριο Δημοτικού διαμερίσματος Kranichstein
stadtteilwerkstatt@dw-darmstadt.de
06151 981233

Κοινωνική Πόλη / Εργαστήριο Groß-Zimmern

projektwerkstatt@dw-darmstadt.de
06071 618378

Όικος περισσοτέρων γενεών Groß-Zimmern (MGH)
mgh@dw-darmstadt.de
06071 618999

Κέντρο εξυπερήτησης ατόμων με άνοια Groß-Zimmern (MGH)
dsz@dw-darmstadt.de
06071 618998

Περαιτέρω προσφορές

Σύλλογος παροχής φροντίδας
betreuungsverein@dw-darmstadt.de
06151 926-128

Συνοδεία ατόμων τρίτης ηλικίας
seniorenbegleitung@dw-darmstadt.de
06151 667359

