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Bize nasıl ulaşabilirsiniz  
 
101, 106, 107, U11  No’lu tramvay ile 
 

„Rüttenscheider Stern“ durağı 
 

 Çıkıs “Folkwang-Museum” istikameti 
 200 metre Rüttenscheiderstrasse 

“Folkwang Museum” yönüne 
yürüyünüz  

 

Ofisimiz  

 Köşe Rüttenscheiderstrasse 58  
 “Die Insel” Bistro üzeri 
 Bio-Markt “denns” karşısı 

 

 

 

Verein zur interkulturellen Beratung und Betreuung 

im Gesundheitsbereich von Essen und dem 

Ruhrgebiet e.V.  

 

Posta adresi (Dernek merkezi) 

ViBB Essen e.V. 

Eleonorastrasse 32, 45136 Essen 

Üyelik  

Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband (NRW)  

Essener Verbund der Immigrantenvereine  

İşbirliği 

Psychosoziale AG – AK 1 (Stadt Essen) 

AK Selbsthilfe & Migration (Stadt Essen) 

FAK Sozialpsychiatre (DPWV NRW) 

FAK Migration (DPWV NRW) 

Banka adresi 

GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum 

BLZ: 430 609 67 

Konto-Nr.: 4021 3385 00 

Steuer-Nr.: 112/5742/1195 

 

 
 

 

 

Göcmenler için  

Kontak- ve  

Danışma bürosu  

 

Ağırlık: 

Ruhsal hastalanma-  

Ruhsal çöküntü  

 

 

 

 



 

 

Sunduklarımız …   

 

… Essen’de yasayan ruhsal hastalanma, ruhsal 

cöküntü yaşayan vatandaslara ve ailelerine 

yönelliktir. 

 Ceşitli tedavi imkanlari hakkında bilgilen-

dirme. 

 Danışma, Bilgilendirme ve Essen‘de bulun-

an Sosyalpsikiyatri Merkezlerineine yönlen-

dirme. 

 Tıbbi, terapotik, bakımsal ve sosyal haklar 

kapsamındaki yardımlarda aracılık. 

 Ihtiyaç ve istek üzerine bir kanuni Müşavire 

yönlendirme. 

 Günlük hayatta göçmen olma durumundan 

kaynaklanan sorunların çözümünde yardım 

ve devlet daireleri, kurumları ve sosyal 

tesislerle idare konularında destek.  

 Göçmen organizasyonları ve kültürlerarası 

kuruluşlara yönlendirme.  

 

 

Ekibimiz … 

 

… çokkültürlüdür ve çok profesyonel 

yapılandırılmıştır. 

… kendi içerisinde göç tecrübesi olan uzman 

elemanlardan oluşmaktadır. 

… tıbbi sosyal işlerde, psikolojik danışmanlık 

ve göçmenlik danışmanlığında yeterliliği ve 

tecrübesi olan bir ekiptir.  

 

Görüşme saatleri … 

… sizlere ana dilinde daha iyi hizmet vere-
bilmek için , aşağıdaki belirtilen görüşme ve 
gün saatlerini belirledik. Randevusuz her gün 

saat 10 ile 12 arasi ofisimizmiz sizler için açik-
tir: 
 

 Pazartesi: Türkçe / Kürtçe 

 Salı:       Rusça 

 Çarşamba:       Polonca  

 Perşembe:   Ingilizce / Urdu - Hindi 

 Cuma:          Arapça / Fransizca 
  

 … Almanca dili ile her gün hizmet 
vermekteyiz.   
 
… ön randevulu başvurularda aşağıda ki diller-
dede hizmet vermekteyiz:  

 

 Sırpça/ Hırvatça 

 Ispanyolca 

 Yunanca 

 Portekizce 

 Farsça 

 

Açık görüşme saatlerimizde… 
 

… sizleri sıcak bir cay, kahve ve bisküvi ile 

ağırlamak ve problemlerinize yardımcı olmak 

istiyoruz. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Kontak- ve danışma büromuz 
aşağıda belirtilen kurumlar 
tarafından desteklenmektedir … 

 
 
… „Konzept für die interkulturelle Arbeit in der 
Stadt Essen“ (IKK).  

 

 

 

 

 

ViBB Essen e.V. üç Sozyalpsikiyatri Merkezi 

(Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ)) ve Es-

sende bulunan diğer psikiyatri Merkezleri ile iç 

içe çalışmaktadır.  

 

ViBB Essen e.V.  sözleşmeli olarak  Rheinland 

Yüksek Belediyeler Birliği  tarafından içtimai 

Kanunu’nun SGB XII. maddeleri uyarınca 

kazandırma yardımı ile desteklenir.  

 

 

 
 
 

ViBB Essen e.V. Eşit KRV Kuzey Ren-Vestfalya 

üyesdir.  
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