مركز مشورة
الشريحة المستهدفة

مشورة للنساء البالغات وأطفالهن في حاالت
الطوارئ ،والنساء الالتي تعانين من مشكالت
وجودية والنساء المشردات .يتميز العرض بكونه يتم
دون اإلفصاح عن الهوية ،ومجاني ،كما أنه خاضع
لواجب السرية والكتمان.
العرض

•تقديم الدعم في المشكالت المالية :معلومات حول
الحقوق القانونية ،واإلعانات ،وتسوية الديون
•تقديم الدعم عند التواصل مع الدوائر الحكومية
•تقديم المشورة عند البحث عن مسكن ،واالستئجار
وعند استالم المسكن
•تقديم المساعدة في البحث عن عمل وفي حالة
وجود مشكالت في مكان العمل
•تقديم المشورة فيما يتعلق بالطالق
•المشورة القانونية
•مشورة في المسائل المتعلقة بالصحة والحمل (غير
المرغوب به)
•مشورة للتعايش مع األطفال وحديثي السن

دوفاس للنساء – مكتب المشورة
Adamgasse 4/2, 6020 Innsbruck
هاتف · 562477-0512 :فاكس7-562477-0512 :
beratung@dowas-fuer-frauen.at
أوقات الدوام:

اإلثنين 9 :صباحً ا –  1ظهرًا
الثالثاء 1 :ظهرًا –  5مسا ًء
األربعاء 9 :صباحً ا –  5مسا ًء
الخميس 9 :صباحً ا –  1ظهرًا

نحن

نقطة اتصال للنساء في حاالت الطوارئ ،والنساء الالتي
تعانين من مشكالت وجودية والنساء المشردات مع
أطفالهن.

نقدم

مشورة ،ومرافقة ،ودار رعاية ،ومساعدة في تأمين
سبل العيش للنساء ،الالتي ترغبن في تغيير ظروف
حياتهن.

نريد

دوفاس
للنساء

إتاحة محيط معيشي نسائي والمطالبة بحقوق المرأة.

مشورة
حساب التبرعات:
IBAN: AT12 3600 0000 0068 9034 · BIC: RZTIAT22
شكرًا جزيًال لدعمكم!
بيانات الناشر:
المسؤول عن المحتوى:
DOWAS für Frauen, Adamgasse 4 /2, 6020 Innsbruck
التصميم والتنسيقBirgit Raitmayr | pixlerei.at :
صورةview7 / photocase.de :
الجهات الداعمة:
والية تيرول ،مدينة إنسبروك ،الوزارات االتحادية في النمسا

معلومات
تقديم المساعدة
دار رعاية
قسم لألطفال

www.dowas-fuer-frauen.at

دار الرعاية
الشريحة المستهدفة

النساء (بدءًا من  )18وأطفالهن الذين يعيشون في
ظروف (سكنية) ال يمكن تحملها ،الموشكون على فقدان
مسكنهم أو فقدوه بالفعل .العرض موجه للنساء بأطفال
ً
مستقل
وبدون ،الالتي ال تتيح ظروفهن المعيشية مسك ًنا
.في الوقت الحالي
المهمات واألهداف

تقدم دار الرعاية للنساء بأطفال وبدون مسك ًنا بعالقة إيجار
من الباطن .يتمثل هدفنا في تحقيق استقرار واسع النطاق
وتحسين الظروف المعيشية من خالل رعاية ودعم مكثف طويل
المدى.
علما بأن االنتقال إلى مسكن خاص معقول الثمن هو أمر
نسعى إليه.
العرض

•عقد إيجار من الباطن مع عقد رعاية
•الرعاية والمرافقة االجتماعية النفسية والعملية االجتماعية
المستمرة
سبل العيش على المدى الطويل
•تقديم الدعم في تأمين ُ
•تقديم المساعدة في التوجيه المهني وفي البحث عن عمل
•تقديم الدعم عند البحث عن مسكن
•الرعاية والمرافقة من خالل قسم األطفال
•التدخل في األزمات

دوفاس للنساء – دار الرعاية
Adamgasse 46020 ,2/ Innsbruck
هاتف ،12-562477-0512 :فاكس7-562477-0512 :
جوال 73121094-0664 :أو 73121095-0664
bewo@dowas-fuer-frauen.at
إمكانية التواصل تليفونيًا:

اإلثنين – الخميس 9 :صباحً ا –  1ظهرًا

سكن جماعي تربوي اجتماعي
الشريحة المستهدفة

فرد  ٢١نعرض عليكم ونتيح لكم إمكانية السكن الجماعى
الى حد أقصى ممن ليس لديهم ماوى او من هم مهددون
فى محل إقامتهم من النساء مع اطفالهم.
الواجبات واألغراض

يقدم السكن الجماعي للنساء واألطفال مكا ًنا آم ًنا في
المواقف المتأزمة .الهدف من ذلك هو المساعدة على تحقيق
استقرار
الساكنات خالل اإلقامة المؤقتة والعمل على وضع
استراتيجيات حل مستقلة.
تجدر اإلشارة إلى أن الفريق متعدد التخصصات التابع للسكن
الجماعي التربوي االجتماعي ملتزم بواجب السرية والكتمان.
العرض

•مرافقة نفسية اجتماعية ،وعملية اجتماعية ،وتربوية
•تطوير مهارات التعامل في الحياة اليومية
•مشورة حول موضوع الصحة
•الدعم والمرافقة عند التواصل مع الدوائر الحكومية واألطباء
والطبيبات
•الدعم في المسائل المالية والقانونية
•تقديم الدعم عند البحث عن مسكن
•تقديم المساعدة في التوجيه المهني وفي البحث عن عمل
•الرعاية والمرافقة من خالل قسم األطفال
•التدخل في األزمات.

سكن جماعي تربوي اجتماعي
Dr.-Stumpf-Straße 118, 6020 Innsbruck
هاتف · 295498-0512 :فاكس4-295498-0512 :
wg@dowas-fuer-frauen.at
إمكانية التواصل تليفونيًا:

اإلثنين ،الخميس ،الجمعة 9 :صباحً ا  12 -ظهرًا
الثالثاء 2 :ظهرًا –  5مسا ًء

قسم األطفال:
يتكون فريق قسم األطفال من متخصصة أطفال
ومربي أطفال .األطفال
وحديثي السن ،وأمهاتهم الذين يعيشون في السكن
الجماعي أو دار الرعاية ،نقدم لهم خدمة المرافقة في
قسم األطفال.
من الجدير بالذكر أن متخصصة األطفال تهتم بتقديم الرعاية
لألطفال وحديثي السن .وهي تدرك الوضع الراهن لألطفال
وحديثي السن وتتعامل مع كل حالة على حدة .كما أنها تُشرك
الوالدين في هذه العملية .من ناحية أخرى تقف متخصصة
األطفال إلى جانب النساء الحوامل كمرافقة وناصحة .عالوة
على ذلك بمقدورها تقديم الدعم لألمهات الالتي يتم تسكين
أطفالهن خارج المنزل.
يتولى المربي تقديم نموذج رجولي إيجابي لألطفال .وينظم
فترة الترفيه مع األطفال وحديثي السن ،وبالتالي يخفف
العبء عن األمهات التي تتحملن اإلعالة وحدهن ،ضمن جملة
أمور أخرى.
العرض

•مرافقة اجتماعية نفسية ،وتربوية
•مشورة في المسائل المتعلقة بالصحة
•الدعم والمرافقة عند التواصل مع الدوائر الحكومية واألطباء
والطبيبات
•أنشطة تربوية وترفيهية
•عروض جماعية لألمهات ،واألطفال ،وحديثي السن
•مناقشات مع الوالدين
•التدخل في األزمات

دوفاس للنساء  -قسم األطفال
Dr.-Stumpf-Straße 118, 6020 Innsbruck
جوال73121096-0664 :
هاتف · 295498-0512 :فاكس4-295498-0512 :
wg@dowas-fuer-frauen.at
إمكانية التواصل تليفونيًا:

الثالثاء ،األربعاء 2 :ظهرًا –  5مسا ًء
الخميس 10 :صباحً ا –  5مسا ًء
الجمعة 11 :صباحً ا –  3عصرًا

