intego

Yaşamak – Oturmak – Calışmak

Değerli vatandaşlarımız!
Çaresiz kalma hisini biliyormusunuz? Ruhunuz ızdırap
çekiyor. Uzun süren işsizlik durumundan dolayı kendinizi
yararsız hissediyorsunuz. Paranız yetişmiyor. Aileniz ve
arkadaşlarınız size stres yaratıyor. Belki bu durumdan
dolayı, alkol ve başka uyuşturuculara baş vuruyorsunuzdur. Sizi kaos‘ dan çıkaran bir yol bulmak istermisiniz?
Biz sizlere bu durumdan çıkmanıza adım adım yardim
edebiliriz. Veya ailenizde hasta olan birileri mi var? Günlük hayatınız bu sebepden dolayı karışikmi?
Sizlere aile ve günluk hayatınızı dengeleyebilmenize yardim edebiliriz.

Integonun iletişim ve danışma merkezi Friedensplatz 8/
Langemarkstrasse köşesinde bulunur ve yürüyerek Oberhausen Hauptbahnhof‘dan beş dakkika mesafededir.
Calisma saatlerimiz:
Pazartesi – perşembe:
Cuma:

09.00 - 15.00
09.00 - 14.00

Randevu almak icin asagidaki numarayi arayabilirsiniz.
Telefon numaramız: 02 08 - 8  10 86 63
Sizleri karsilamaktan memnunluk duyariz.

Biz intego psiko-sosyal sağlık merkezinin ekipi olarak,
2006‘dan itibaren, insanlarin kendi başlarına kişisel dengelerini tekrar kazanabilmeleri icin destek sagliyoruz.

Saygilarimla,

Sizlere ilk bir izlenim bırakmak için, kendimizi memnuniyetle tanıtmak isteriz.

Jürgen Müller
Intego yönetim kurulu

Danışmanlarımız

biz aşağidaki sunulan dilleride konuşabiliyoruz:
Sabine
Stratmann

Torsten
Cattelaens

Claudia
Tißen-Marić

Heike
Saßnowski

Winfried
Gayk

ingilizce

ingilizce ve hollandaca

ingilizce

Hasta bakıcı, ek egitimi:
psikiyatri

fıransızca, ingilizce ve
sırp/hırvat

ingilizce

Bölge yönetmeni, hemşire,
diplom sosyal görevlisi, M.A.
organize danışmanı, supervizör
DGSv

Diplom Pedagog,
Sistemik aile ve sosyal tedavi
uzmani

Ergoterapist, ek eğitimi:
supervizör, şekil terapisti, NLP,
kişisel komuşma uzmanı

İş ve ugraşı tedavisi
teşhisi
Nicole
Flemming
Ergoterapist, disleksi ve diskalkuli eğitmeni.
dikkat eksikliği-aile eğitmeni, ZERAeğitmeni, köpek destekli tedavi uzmani

Diplom sosyal pedagog

biz aşağidaki sunulan dilleride konuşabiliyoruz:
Svenja
Magera

Recep
Caktas

Melike
Kerikcioglu

Shabnam
Shariatpanahi

fıransızca ve ingilizce

türkçe ve ingilizce

türkçe ve ingilizce

Hemşire, diplom sosyal görevlisi, ek eğitimi: sistemli aile
terapisti

Ergoterapist

Ergoterapist

kürtçe, farsça, afganca, arabça
ve ingilizce
Diplom Pedagog

Ekipimiz iletişim ve danışma merkezinde , Friedensplatz 8/Langemarkstrasse köşesinde bulunuyor
Tel.: 02 08 - 8 10 86 63

Fax: 02 08 - 8 24 75 10

egv@intego-oberhausen.de

www.intego-oberhausen.de

