ADV-NOKTA
مساعدة عبر ثقافية للمدمنين Interkulturelle Suchthilfe
الهدف Das Ziel

بعد مرحلة العالج البدأ بحياة مستقلة وخالية من المخدرات والجريمة .وقد قمت بتطوير غايات مستقبلية وتستطيع

المشاركة في الحياة االجتماعية.
معايير القبول Aufnahme-Kriterien
نحن نستطيع استقبالك لدينا إذا :


كنت تريد البدأ بحياة خالية من المخدرات.



كنت ذكراً وعمرك ال يقل عن  18عاماً.



لديك خلفية مهاجرة.



لديك الحق بالحصول على المساعدات اإلجتماعية.
جسمك نقي ولديك نتيجة نظيفة في اختبارالمخدرات (اختبار أو كا).


في حالة التشخيص المزدوج ,هذا يعني أنه إذا كانت لديك أمراض نفسية أخرى ,في هذه الحالة الرجاء اإلتصال بنا.

 NOKTAتعني نقطة .ضع نقطة وقم ببداية جديدة خالية من المخدرات.

الحياة في ADV-NOKTA
المعهد يقع في منطقة هادئة وخضراء في برلين شارلوتينبورغ .هنا يعيش  14شخص من ثقافات مختلفة في غرف مزدوجة معا.
العمل اليومي في المطبخ ,تنظيم البيت والحديقة يقوم به السكان بأنفسهم .على سبيل المثال الطبخ ,الترتيب ,التنظيف ,الترميم وغيره.
أيضا الجلسات العالجية والتطوير ينتميان إلى المسار اليومي .في المساء وفي نهاية األسبوع يوجد فعاليات مشتركة في وقت الفراغ
ورحالت .من المهم لنا أن يشارك الجميع وأن يتعاملوا بإحترام فيما بينهم .التدخين خارج البيت مسموح به.
الخدمات Angebote













محادثات إنفرادية
معالجة جماعية
تطوير إستراتيجيات التعامل مع اإلدمان
المساعدة في اإلنضمام في مجموعات المساعدة الذاتية
محادثات مع األقارب
العمل في البيت ,المطبخ ,الحديقة والورشة
الدعم في المسائل القانونية المتعلقة بحقوق األجانب والحقوق اإلجتماعية
المساعدة في اإلنضمام إلى دروس لغة ألمانية ,تدريبات ,مدرسة أو تدريب مهني (أوسبيلدونج)
عروض ثقافية ,رياضية ووقت فراغ
خلق خطة مساعدة فردية
نظام وخز اإلذن باإلبر
العالج الطبيعي

المعالجة Therapie
المعالجة لدينا تستغرق  12شهراً .والغاية هي أن تستطيع بعد ذلك أن ببدأ حياة جديدة خالية من المخدرات .ولذلك نقوم بشكل
مشترك معك بعمل برنامج معالجة .لغة المعالجة هي األلمانية .وإذا كانت هناك الحاجة نقوم بدعمك لتعلم اللغة األلمانية.
في األربعة أسابيع األولى من المعالجة تقوم بدمج نفسك والتعرف على الساكنين معك .في هذا الوقت يكون اإلتصال بالعائلة
واألصدقاء محدوداً.

الحقاً يكون من حقك بكل سرور أن تحصل على زيارة .مرتين في الشهر يكون األصدقاء ,والصديقات ,والعائلة مرحبا ٌ بهم.
وبعد استقرار كافي يكون الخروج أو المبيت خارجا ٌ عند العائلة واألصدقاء ممكن.
بعد إنهاء المعالجة يمكن اإلستمرار في دعمك .على سبيل المثال من خالل عروضات شريكنا . ADV gGmbH
طلب التسجيل Ihre Bewerbung
 تستطيع أن ترسل طلب التسجيل إلينا مباشرة .ومركز إرشاد المدمنين بالمخدرات الخاص بك سيقوم بدعم طلبك.
 تستطيع بكل سرور الكتابة بلغتك األم.
الرجاء قراءة النشرة للمتقدمين بطلب التسجيل وتعبئة صفحة األسئلة الخاصة بالمتقدمين بطلب التسجيل .كلتا الورقتين يمكن
الحصول عليهما تحت www.nokta-suchthilfe.de
األنظمة Regeln





حياة خالية من المخدرات والكحول .توجد عمليات تفتيش غير منتظمة.
مشاركة نشيطة .نحن بانتظار مشاركة نشيطة في المسار اليومي وعروض المعالجة.
حياة مشتركة خالية من العنف .العنف والتهديد بالعنف غير مسموح به.
معاملة مليئة باإلحترام .التصرف بشكل تمييزي أو عنصري أو أي شتائم أمور بكل األحوال غير مسموح بها

ما نقدمه لكم Unser Angebot
عندنا يستطيع الرجال من ثقافات متعددة القيام بمعالجة ثابتة إلدمان المخدرات .نحن نتكلم لغات متعددة ونساعد أيضا ٌ في المشاكل
الخاصة الهجرة.
 ADV-NOKTAمعترف بها من خالل الفقرة  §35والفقرة  §36من قانون ( BtMGقانون المواد المخد َرة) .هذا يعني أنك
تستطيع القيام ب"المعالجة بدال من العقاب" .البدأ بالمعالجة بوقت قصير ممكن.
حل المشاكل Probleme lösen
نحن ندعمك في:
▪ البقاء نظيف من المخدرات بشكل دائم
▪ تأمين أساسيات الحياة ▪ اإلهتمام بصحتك
▪ التعامل مع دائرة شؤون األجانب
▪حل المشاكل القانونية ▪ حل المشاكل المتعلقة بالديون
▪ توفير سكن
التمويل Finanzierung
أنت لدينا لست بحاجة إلى تحمل التكاليف المالية.
يكفينا أن تحصل على مساعدة ألساسيات الحياة وتكاليف إيجار
السكن من دائرة الشؤون اإلجتماعية
طريقكم إلينا Ihr Weg zu uns
ADV-NOKTA
Spreetalallee 3b, 14050 Berlin
U2 Ruhleben, S Westend, M45 Meinigenallee
 ADV-NOKTA gGmbHهي عضو في مؤسسة التعاون المشترك ,والرابطة الوطنية في برلين وفي مركب أطراف المدينة.

