Bremeńskie Biuro Młodych [Bremer JungenBüro] Najważniejsze informacje, osiągalne za jednym pociągnięciem
BremerJungenBüro jest biurem porad dla chłopców, nieletnich/młodocianych i młodych mężczyzn,
którzy doświadczyli przemocy. Porad udziela się nieodpłatnie!
Przemoc stanowi, na przykład...
» szykanowanie / mobbing (w pracy), wyrzucanie poza nawias (środowiska społecznego,
społeczeństwa) lub wymuszanie dokonywane przez nieletnich/młodocianych
» przemoc fizyczna i psychiczna w miejscu publicznym, pomieszczeniu służącym do użytku
publicznego, np. na ulicy
» przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie
» czyny nierządne / przemoc, która nabiera charakteru seksualnego
» obciążenia wskutek innych form przemocy
Co oferujemy?
» W godzinach, w których prowadzone są u nas, rozmowy telefoniczne z interesantami, możesz
zadzwonić i zasięgnąć porady, na życzenie – także w sposób anonimowy.
» Możesz uzgodnić również z nami termin, w którym możemy rozmawiać ze sobą nawzajem
bezpośrednio. Porady udzielane są w języku niemieckim.
» Możesz zgłosić się także w celu uzyskania porady na bieżąco, w trybie interaktywnym on line
oraz napisać do nas.
» Są także kursy, razem z innymi młodymi osobami, zapytaj o te kursy.
Ty decydujesz o tym, ...
» co chciałbyś opowiedzieć
» jak często chcesz z nami rozmawiać i spotykać się z nami
» jak to będzie dalej przebiegać
» co powinno się zdarzyć na koniec
» czy przyprowadzisz ze sobą kogoś, komu ufasz
» czy zechcesz podać swoje imię, nazwisko
Udzielanie porad przez telefon i godziny rozmów telefonicznych z interesantami
Telefon: 0421 59865160
- poniedziałek, w godzinach 10:00 -12:00 i czwartek, w godzinach 14:00 - 16:00.
W tych dniach i godzinach na pewno nas zastaniesz, poza tym możesz kontaktować się z
automatem zgłoszeniowym (urządzeniem rejestrującym zapytania i zlecenia oraz przekazującym
odpowiedzi nagrane na taśmie) i zostawić numer (telefonu), wówczas oddzwonimy.
Udzielanie porad w trybie on line
Wiele ważnych informacji znajdziesz na www.jungenberatung-bremen.de. Ale możesz zgłosić się
również, w celu udzielenia Ci porady w trybie on-line.
W dniach od poniedziałku do czwartku, odpowiadamy w trybie on line, w ciągu 24-ech godzin.
Kontakt
Telefon: 0421. 59 86 51 60
Bremer JungenBüro, Schüsselkorb 17/18, 28195 Brema
www.bremer-jungenbuero.de i www.jungenberatung-bremen.de

