
Danışmanlar:

Malika Aghsain
malika.aghsain@ifz-ev.de

Fehmi Odabaş
fehmi.odabas@ifz-ev.de

Santiago Palau Herrero  
santiago.palau@ifz-ev.de

Jasmin Sadiq
jasmin.sadiq@ifz-ev.de

E-Mail: integrationshilfen@ifz-ev.de

Çalışma saatleri: 

Hafta içi hergün, 
Saat 9.00 ile 17.00 arası

Danışma hizmetimiz randevu alınarak 
yapılmaktadır.

Randevu ve sorularınız için irtibat telefonu:
  

069 / 94 34 44 40

Randevusuz / açık danışma gün 
ve saatleri:

 
Her salı ve perşembe:  

14.00 - 17.00 

Adres:
IFZ e.V.

Ostendstr. 70,
60314 Frankfurt am Main

Amacımız, şehrimizdeki kültürlerarası bir-
likte yaşamın desteklenmesi ve özellikle 
genç insanların toplumsal uyumuna katkı 
sağlanmasıdır.

Bu hedef için gençlerin okul ve meslek 
eğitimindeki entegrasyonu bizce özel bir önem 
taşımaktadır.

Internationales Familienzentrum e.V. 
Gençlere ve genç yetişkinlere 

danışmanlık hizmeti
Ostendstr. 70 

60314 Frankfurt am Main
www.ifz-ev.de  

Gençlere ve
 genç 

yetişkinlere 

danışmanlık hizmeti



Frankfurtlu 14 ile 26 arası yaş grubundaki  
genç insanlara sunulan bir hizmettir. 
Projemiz, gençlerin okul ve meslek eğitimi 
gibi konuların yanı sıra, sosyal konulardaki 
her türlü soru ve sorunlarında danışma ve 
destek vermektedir.

 
•     aile ve diğer ilişkilerdeki çatışma veya         
      sorunlar

•     resmi dairelerle iletişim ve yazışmalar

•     okul ve meslek eğitimi yaşantısındaki       
      zorluklar

•     okul ve meslek eğitimine ilişkin sorular

•     mesleki yönlendirme, iş, meslek eğitimi           
      ve staj yeri arama

•     iş başvurusu için gerekli belgelerinin          
      hazırlanması

•     iş görüşmelerine (mülakata) hazırlık

•    göçmenlik yasası ve diğer yasal haklara 
i     lişkin sorular

•     sağlık ve bağımlılık sorunları

•     Yeni yollar / yeni çözümler bulabilirsiniz:

Örneğin; eğitimde başarı için; okul ve mesle-
ki eğitimdeki olanaklara ilişkin yeni hedefler 
belirleyip, yeni bir planla hedeflerinize odak-
lanarak…

•     Özgüven kazananabilirsiniz:

Örneğin; herkese anlatamadığınız, payla-
şamadığınız, bunaldığınız konuları içinizi 
boşaltıp rahatlayabileceğiniz güvenli bir 
ortamda dile getirip çözüm bularak…

•      Kararlarınızı kendiniz verebilirsiniz:

Örneğin, özkaynaklarınızdan yararlanıp 
kişisel hedeflerinize ulaşarak ve kendinizi 
gerçekleştirerek…

•      Yeni perspektifler ve daha fazla belir-      
       ginlik kazanabilirsiniz:
Örneğin, başvuru sürecinde veya resmi 
dairelerle iletişim ve yazışmalarda / aile içi 
ve diğer ilişkilerdeki çatışma veya sorunlarda 
yeni bakış açıları bulup yeni adımlar atarak…

Yöntemimiz çözüm ve özkaynak odaklı 
olup kültürlerarası iletişimi temel alır ve 
bütünleştiricidir. 

Gerekli olduğu durumlarda, danışmanlık 
ve destek hizmetlerimizi Türkçe, Arapça, 
Tamazight (Berberice dili), İspanyolca, 
Fransızca ve İngilizce gibi dillerde de 
sunmaktayız. 

Bireysel danışmanın yanı sıra, gruplara 
yönelik çalışmalar ve projeler yürütmek-
teyiz. Bu bağlamda başka kurumlarla da 
(okullar, gençlik merkezleri, resmi daire-
ler, dernekler...vb.) ortak çalışmalarımız 
bulunmaktadır.

Gençlere ve genç yetişkinlere 
danışmanlık hizmeti

Gefördert von: 
          Stadt Frankfurt


