Ajutor și sprijin
Aveți nevoie de ajutor și sprijin la Darmstadt sau în districtul Darmstadt-Dieburg?
Serviciul diaconic vă ajută în situații dificile și la nevoie cu oferte diverse.
Ajutăm pe toți oamenii, indiferent de proveniență și de religie.
Consilierea și ajutorul se desfășoară în limba germană.
Dacă aveți probleme cu limba germană veniți cu un translator. Vă sprijinim cu plăcere și la
organizarea unui translator.
Găsiți în continuare o privire de ansamblu asupra tuturor ofertelor de ajutor și consiliere ale
serviciului diaconic Darmstadt-Dieburg.

Ofertele noastre:
Servicii de consigliere

Centrul de consiliere ZeitRaum / consilierea familiei
zeitraum@dw-darmstadt.de
06151 926 – 0
06078 7895-64

Consilierea gravidelor și a conflictelor de sarcină
schwanger@dw-darmstadt.de
06151 926-0
06078 7895-66

Consiliere și asistență pentru diagnosticul prenatal
schwanger@dw-darmstadt.de
0151 22229932

Consiliere integrată pentru toxicomani
suchtberatung@dw-darmstadt.de
06151 926-0

Ajutor privind drogurile
scentral@drogenhilfe-darmstadt.de
06151 360 53-38

Centru de mediere între făptuitori și victime
TOA@dw-darmstadt.de
06151 926-115

Ajutor pentru culpabili
straffaelligenhilfe@dw-darmstadt.de
06151 926-123

Managementul de tranziție – ajutor pentru culpabili
anna.michel@JVA-Darmstadt.Justiz.Hessen.de
06151 507-157

Ajutor la eliberare-ajutor pentru culpabili – Weiterstadt
Monica.Singh@JVA-Weiterstadt.Justiz.Hessen.de
06150 102-5020

Serviciul de sprijin al tinerilor în orientarea profesională – Groß-Umstadt
jugendberufshilfe@dw-darmstadt.de
06078 7895 - 64
06078 7895 – 65

Ajutor pentru persoane fără domiciliu

Cămin de locuințe și pentru înnoptare
wohnheim@dw-darmstadt.de
06151 926-200

Domiciliu cu îngrijire
betreuteswohnen@dw-darmstadt.de
06151 926-241

Cămin de tranziție pentru femei
frauenuebergangswohnhaus@dw-darmstadt.de
06151 897313

Consiliere specializată Ceainărie KONKRET
teestubekonkret@dw-darmstadt.de
06151 780520

Misiunea din cadrul gării
bahnhofsmission@dw-darmstadt.de
06151 896125

Muncă comunitară / Migrație

Consilierea migranților / MBE / Consilierea refugiaților
migration-flucht@dw-darmstadt.de
06151 926-121
06151 374645
06151 981233

Muncă comunitară Akazienweg
gwa-akazienweg@dw-darmstadt.de
06151 667359

Muncă comunitară Arheilgen / Muckerhaus
gemeinwesenarbeit@soziales-arheilgen.de
06151 374645

Orașul social / Atelier de cartier Kranichstein
stadtteilwerkstatt@dw-darmstadt.de
06151 981233

Orașul social / Atelier pentru proiecte Groß-Zimmern
projektwerkstatt@dw-darmstadt.de
06071 618378

Casa generațiilor Groß-Zimmern (MGH)
mgh@dw-darmstadt.de

06071 618999

Centrul de serviciu pentru demență Groß-Zimmern (MGH)
dsz@dw-darmstadt.de
06071 618998

Alte oferte

Asociația de custodie
betreuungsverein@dw-darmstadt.de
06151 926-128

Însoțirea vârstnicilor
seniorenbegleitung@dw-darmstadt.de 06151 667359

