Leben bei ADV Nokta
ADV-Nokta’da yașam
Kurumumuz sakin ve yeșillikler iҫerisinde Berlin Charlottenburg semtinde bulunuyor.
Farkli kültürlerden 14 kiși ҫift kișilik odalarda kalmaktadɪr. Bu kișiler ev iҫerisinde, mutfak ve
bahҫedeki ișlerini kendileri organize ediyor. Örneḡin yemek pișirmek, ortalɪḡɪ düzenlemek, temizlik
yapmak, tamirat ișleri ve benzeri.
Tedavi iҫerikli konușmalar ve mesleki öḡrenim gibi meseler de günlük poḡramɪmɪzda yer
almaktadɪr.
Akșamlarɪ ve hafta sonlarɪ ҫeșitli aktiviteler ve geziler yapɪlmaktadir.
Burada kalan kișilerin aktivitelere katɪlmalarɪ ve aralarɪnda saygili olamlarɪnɪ önemsiyoruz.
Sigara iҫmek sadece evin dișinda mümkündür.
Angebote
Sunduklarɪmɪz
 Teke tek görüșmeler
 Grup halinde tedavi imkanlari
 Baḡimlɪlɪktan kurtulmak iҫin strateji geliștirmek
 Kendi kendine yardɪm gruplarɪna (Selbsthilfegruppe) yönlendirmek
 Aile üyeleriyle görüșmeler
 Ev iҫinde, mutfakta, bahҫede ve atölyede ҫalɪșmalar
 Sosyal ve yabancɪ hukuk sorularɪnda destek
 Almanca dil kursu, staj, okul ve meslek eḡɪtɪmɪne yönlendirmek
 Kültürel, sportif ve boș zamanlarla ilgili imkanlar
 Kișisel yardim planɪ olușturmak
 NADA- kulak akupunkturu
 Bedentedavisi
Terapi
Bizim tesisimizde tedavi 12 ay sürmektedir. Hedefimiz, sizin bu sürenin sonunda uyușturucudan
uzak baḡimsiz bir hayat sürmeniz. Bunun iҫin sizinle birlikte bir terapi proḡramɪ olușturuyoruz.
Terapi almanca dilinde olmaktadɪr. Gerekirse almanca öḡrenmek iҫin sizi destekliyoruz.
Terapinin ilk 4 haftasi yeni ortama ve orada yașiyanlara alișma zamanɪdɪr. Bu zaman zarfɪnda aile
ve arkadașlarɪnɪzla görüșmeler sɪnɪrlɪ tutulmaktadɪr.
Daha sonrakɪ zamanlarda ziyaretcileriniz olabilir. Ayda iki defa aile ve arkadașlarɪnɪz sizi ziyarete
gelebilir. Durumunuz yeterince saḡlamlaștɪktan sonra aile ve arkadașlarɪnɪzda geceleme imkanɪnɪz
mümkündür.
Terapi bittikten sonrada arzu ederseniz desteḡimiz devam edebilir. Örneḡin ADV gGmbH’nɪn
sunduḡu ҫeșitli imkanlar mevcuttur.
Ihre Bewerbung
Bașvurunuz
 Bașvurunuzu doḡrudan bize iletebilirsiniz. Uyușturucu danɪșma merkeziniz
(Drogenberatungsstelle) size bu konuda yardɪmcɪ olacaktɪr.
 Bașvurunuzu ana dilinizde yapabilirsiniz.
 Lütfen müracaat broșürünü okuyunuz ve bașvuru formunu doldurunuz. Her iki belgeyi
uyușturucu danɪșma merkezinde veya www.nokta-suchthilfe.de adresinden temin
edebilirsiniz
Regeln
Kurallar






Uyușturucu ve alkolden uzak bir yașam. Bununla ilgili farklɪ zamanlarda kontroller
yapɪlmaktadɪr.
Aktif katɪlɪm. Günlük yașama ve terapi imkanlarɪna aktif katɪlɪmɪnɪzɪ bekliyoruz.
Ṣiddetten uzak bir yașam. Ṣiddet ve tehdit’e izin verilmemektedir.
Sayḡi dolu bir yaklașim. Dișlayici, ɪrkҫɪ veya hakaret iҫeren davranɪșlara da kesinlikle izin
verilmemektedir.

Unser Angebot
Teklifimiz
Bizim tesisimizde ҫeșitli kültürlerden erkekler yatili uyușturucu terapisi yapabilirler. Biz farkli
diller konușup migrasyon spezifik problemlerde yardɪmcɪ oluyoruz. ADV Nokta BtMG (uyușturucu
madde kanunu) §§ 35 ve 36’ya göre kabul edilmiș bir kurumdur. Bu „Ceza yerine terapi“
yapabilirsiniz anlamɪna geliyor. Kisa sürede terapiye bașlama imkanɪnɪz var.
Probleme lösen
Problemleri ҫözmek
Sizi deslektediḡimiz konular:
 Sürekli uyușturucudan uzak kalmak
 Geҫiminizi saḡlamak
 Saḡlɪḡɪnɪzla ilgilenmek
 Yabancilar polisiyle ilgili konularda yardɪmcɪ olmak
 Hukuki sorunlari ҫözmek
 Borҫlarinizla ilgili ҫözümler üretmek
 Ev bulmada yardim etmek
Finanzierung
Finans meselesi
Terapiyle ilgili tüm masraflar Sozialamt tarafɪndan karșɪlanmaktadɪr.
Das Ziel
Hedef
Terapiden sonra baḡimsiz, uyușturucu ve cezadan yani hapisten uzak bir yașam sürmeniz.
Geleceḡinizle ilgili bir perspektif olușturmanɪz ve toplumsal yașama katɪlmanɪz.
Aufnahme-Kriterien
Kurumumuza kabul kriterleri
Așaḡida șartlar yerine gelmesi halinde sizi kurumumuza alabiliriz:
 Uyușturucudan uzak bir yașama bașlamak istiyorsunuz
 En az 18 yașɪnda ve erkeksiniz
 Yabancɪ uyruklusunuz
 Sosyal yardɪm alma hakkɪnɪz var
 Bedensel uyușturucu tedavisini (Entzugsbehandlung) bitirmiș ve temiz idrar testine
sahibsiniz
Uyușturucu baḡimliliḡinin yanɪsɪra bașka psikolojik hastalɪḡɪnɪz varsa bizimle iletișime geҫin.
Nokta heißt Punkt.
NOKTA’nin anlamɪ nokta’dir.
Yani șu andaki yașamɪnɪza bir nokta koyun ve uyușturucudan uzak bir hayata merhaba deyin.
Ihr Weg zu uns
Ulașim
Interkulturell Suchthilfe = Kültürler arasɪ baḡɪmlɪlɪk yardɪmɪ

