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Bağımlılık Yardım Kurumu

Hedefe Yönelik Çalışlmalarımız:
•
•
•
•

•

Uzman ve ekiplere yönelik olarak sunduğumuz danışmanlık ve mesleki
gelişim hizmetleri
Uzmanlara yönelik konferans ve bilgilendirme toplantıları
Farklı hedef gruplarına yönelik projelerin planlanması, danışmanlık
hizmeti verilmesi ve proje süresince refakat
Bağımlılığın önlenmesi hedefli basın ve halkla ilişkiler faaliyeti,
bağımlılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerin ve aksiyonların
koordinasyonu. Örneğin, „Alkol Aksiyon Haftası“ gibi
Uzmanlık alanıyla ilgili materyalin yaygınlaştırılması (el ilanı,
konuyla ilgili kitaplar, faaliyet kılavuzu çantası vb.)

Bağımlılığı Önleme Uzmanlık Kuruluşu, NRW Suchtvorbeugung’un bir
parçası olup, burada geliştirilmiş olan faaliyet esaslarını göz önünde
bulundurarak faaliyetini sürdürmektedir.

Bağımlılığı Önleme
Uzman Kurumu
Beekstraße 45
47051 Duisburg
Tel: 0203 72 8126 60
Faks: 0203 72 8126 70

BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ

Bağımlılığın önlenebilmesi için, topluma model olabilecek itibar
sahibi kişilerin desteğini alarak çok sayıda kişiye ulaşmak ve geniş bir
kamuoyu oluşturmak gerekmektedir. Kuruluşumuz toplumda geniş kitlelere ulaşmak ve duyarlılığı artırmak amacıyla çocuk yuvaları, okullar, gençlik daireleri ve meslek eğitimi kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmaktadır.
Bağımlılığın önlenmesinde öncelikli hedef kitlemiz; çocuklar, gençler, anne
ve babalardır. Bunun ötesinde işyerinde bağımlılığın önlenmesi veya yaşlılıkta bağımlılığın önlenmesi gibi konular da çalışma alanımızın birer parçasını oluşturmaktadır.

Sunduğumuz Hizmetler:
•
•

•
•
•

Bilgilendirme ve kişisel danışma
Alkol veya yasa dışı madde tüketimi ile dikkati çeken gençler
için FreD gibi (ilk defa dikkati çeken madde bağımlılarına yönelik
erken müdahale) veya risk analizi HaLT (Hart am Limit) gibi
meseleyi bir grup içinde ele alan programlar
Anne babalar, arkadaşlar, eşler ve diğer yakınlar için danışmanlık
Bunalım anlarında destek
Zehirden arındırma, terapi, gençlik destek programları ve benzerleri gibi daha ileri götürmeye yönelik programlarla irtibat sağlama

Kurumumuza herkese açık başvuru saatlerinde müracaat ederek yahut telefonla başvurabilirsiniz. Sunduğumuz bütün hizmetlerde gizlilik esası geçerlidir, bunlara katılım gönüllülük temelindedir ve ücretsizdir.
Kuruluşumuz kanuni sır saklama kuralına uymak zorundadır.

Bağımlılık Konusunda
Gençlere Yönelik
Danışmanlık
Beekstraße 45
47051 Duisburg
Tel: 0203 72 8126 60
Faks: 0203 72 8126 70

BAĞIMLILIK KONUSUNDA GENÇLERE YÖNELİK DANIŞMANLIK

Gençlere yönelik danışmanlık hizmeti; 21 yaşına kadar olan gençleri kapsamakta olup, bireylerin madde tüketimi, medya kullanımları ve
kişisel hayatlarını sorgulayıp ve belki de değiştirmek isteyen bireylere
yöneliktir. Böylesi bir durumda izlenecek yöntemi; çalışma yürüttüğümüz
kesimin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, gençler ile işbirliği halinde
kararlaştırmaktayız. Elbette bu gençlerin yakınlarına ve hayat arkadaşlarına
da destek sunmaktayız.

Sunduğumuz Hizmetler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danışma ve bilgilendirme
Uyuşturucu yerine bağımlılığı giderecek maddeler verildiğinde
psikososyal danışma
Bunalım anlarında destek
Zehirden arındırma, terapi, gençlik destek programları ve benzeleri
gibi daha ileri götürmeye yönelik programlarla irtibat sağlama
Terapiye hazırlık
Terapiden sonra ilgilenme dönemi
Enjeksiyon iğnesinin değiştirilmesi gibi katılması kolay programlar
Hukuki Danışmanlık
Cezaevinde danışma ve cezaevinden çıktıktan sonraki dönem için
yardım
Yakınlar ve eşler için danışma

Kurumumuza herkese açık başvuru saatlerinde müracaat ederek yahut
telefonla başvurabilirsiniz. Sunduğumuz bütün hizmetlerde gizlilik esası
geçerlidir, bunlara katılım gönüllülük temelindedir ve ücretsizdir.
Kuruluşumuz kanuni sır saklama kuralına uymak zorundadır.

Madde Bağımlılığı
Konusunda Danışmanlık
Şehir Merkezi
Beekstraße 45 B
47051 Duisburg
Tel: 0203 72 8126 60
Faks: 0203 72 8126 70
Madde Bağımlılığı
Konusunda Danışmanlık
Marxloh
Kaiser-Wilhelm-Str. 304
47169 Duisburg
Tel: 0203 98 4302 60
Faks: 0203 98 4302 69

MADDE BAĞIMLILIĞI KONUSUNDA DANIŞMANLIK

Madde Bağımlılığı İçin Danışmanlık, yasa dışı madde bağımlıları,
bağımlıların yakın arkadaşları ve diğer yakınları için bir başvuru noktasıdır.
Duisburg merkezinde ve Marxloh’da birer başvuru noktası bulunmaktadır.

Suchthilfeverbund Duisburg e.V.

Bağımlılık Konusunda Gençlere Yönelik Danışmanlık
Madde Bağımlılığı Konusunda Danışmanlık
Adresler ve başvuru saatleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer
alan sayfada bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi için lütfen internet sitemize bakınız:
www.suchthilfeverbund-duisburg.de

Bağımlılık Konusunda Gençlere Danışmanlık &
Bağımlılığı Önleme
Beekstr. 45 ǀ 47051 Duisburg
Tel:
0203 72 8126 60
Faks:
0203 72 8126 70
Açılış saatleri:
Pazartesi – Perşembe 13:00 - 16:00
Herkese açık başvuru saati:
Çarşamba: 15:00 – 17:00
Randevular önceden görüşülerek kararlaştırılır.

Duisburg Dernekler Sicili 4600
Vergi numarası: 109/5841/0938

Ulaşım:
U79 ve 903 tramvaylarıyla Steinsche Gasse durağı veya 923,
926, 928 ve 933 numaralı otobüslerle Friedrich-Wilhelm-Platz
durağı.

Bağışlar için banka hesabı: Sparkasse Duisburg
IBAN DE 53 3505 0000 02
BIC DUISDE XXX

Danışma merkezi yayalara tahsis edilmiş bölgededir, lütfen
kamuya açık otoparkları kullanın.

Bağımlılık Konusunda Gençlere Danışmanlık & Bağımlılığı Önleme

Bağımlılığı Önleme

Madde Bağımlılığı Konusunda Danışmanlık Marxloh

Beekstraße 45 B | 47051 Duisburg
Tel:
0203 71 8906 60
Faks:
0203 71 8906 70

Kaiser-Wilhelm-Str. 304 ǀ 47169 Duisburg
Tel:
0203 98 4302 60
Faks:
0203 98 4302 69

Açılış saatleri:
Pazartesi
9:00 – 13:00
Salı-Perşembe 9:00 – 13:00
ve
14:00 – 16:00
Cuma
9:00 – 14:00

Açılış saatleri:
Pazartesi
9:00 – 13:00
Salı-Perşembe 9:00 – 13:00
ve
14:00 – 16:00
Cuma
9:00 – 14:00

Randevular önceden görüşülerek kararlaştırılır

Randevular önceden görüşülerek kararlaştırılır

Herkese açık başvuru saati: Pazartesi ve Cuma 10:00 – 13:00

Herkese açık başvuru saati: Pazartesi ve Cuma 10:00 – 13:00

Ulaşım:
U79 ve 903 tramvaylarıyla Steinsche Gasse durağı veya 923,
926, 928 ve 933 numaralı otobüslerle Friedrich-Wilhelm-Platz
durağı.
Danışma merkezi yayalara tahsis edilmiş bölgededir, lütfen
kamuya açık otoparkları kullanın.

Ulaşım:
901 ve 903 tramvaylarıyla veya 905, 910, 917 ve 919 numaralı
otobüslerle Marxloh Pollmann durağı.
Danışma merkezi yayalara tahsis edilmiş bölgededir, lütfen kamuya açık otoparkları kullanın.

Madde Bağımlılığı Konusunda Danışmanlık Marxloh

Madde Bağımlılığı Konusunda Danışmanlık Şehir Merkezi

Madde Bağımlılığı Konusunda Danışmanlık Şehir Merkezi

