
Ось як ви можете 
дістатися до нас! 

Контактна інформація 
 

На громадському транспорті: 

 
Від головного вокзалу м. Дортмунд 

приблизно 15 хвилин пішки, 

альтернативний варіант: 

 
 U45 до Кампштрассе, звідти U44 до 

Юніонштрассе (6 хвилин пішки) 

 
 Автобус № 452 до Вестпарку  

 (1 хвилина пішки) 
 

 
Доїзд на автомобілі: 

 
 Шосе B1, з'їзд WDR, далі 

Віттекіндштрассе, Ліндеманнштрассе, 

Мьоллерштрассе. Паркування на 

прилеглій території надається 

безкоштовно. 

ПСЦ 
Психосоціальний центр для 

біженців  

Ланге Штр. 44 

44137 Дортмунд 
 

Тел.: 0231 . 880 881 - 14 

Факс: 0231 . 880 881 - 20 
 

Ел. пошта: psz@awo-dortmund.de 

Internet: www.awo-dortmund.de 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ПСЦ 
 

Психосоціальний 

центр для біженців  

м. Дортмунд 

 
  

 
 
 
 
 
  Карта створена на основі даних OpenStreetMap 

ЗА ПІДТРИМКИ ЗЕМЛІ ПІВНІЧНИЙ РЕЙН-

ВЕСТФАЛІЯ ТА МІСТА ДОРТМУНД 

 

Ми приймаємо заявки  
на реєстрацію лише  
під час телефонної  

консультації по  
понеділках  

з 9:00 до 12:00. 
 

Міністерство у справах дітей, 
сім'ї, біженців та інтеграції землі 
Північний Рейн-Вестфалія  

http://www.awo-dortmund.de/


Про нас Наша пропозиція Наша команда 
 

Метою Психосоціального центру м. 

Дортмунд є покращення становища 

біженців із психічними розладами в 

Дортмунді та його околицях. 

Наша мультипрофесійна команда має у 

своєму складі спеціалістів із навичками 

психотерапевтичної та соціальної роботи, 

а також особливе розуміння індивідуальних 

мовних та культурних потреб наших 

клієнтів.  

Одним із напрямків нашої роботи є 

безпосередній догляд за біженцями, які 

страждають від наслідків травмування чи 

інших психічних захворювань. Зокрема 

наші послуги призначені для тих, для кого 

доступ до звичайної системи охорони 

здоров'я ускладнений.  

Крім того, ми надаємо підтримку 

спеціалістам та волонтерам, які працюють 

з біженцями, які мають психічні розлади, 

шляхом навчання та консультування.  

Наша довгострокова мета – допомогти 

сформувати та розширити добре 

налагоджену систему підтримки біженців із 

психічними розладами в Дортмунді, в якій 

відбувається обмін досвідом.  

Для біженців із психічними 
розладами 

 
За потреби послуги надаються з мовними 

та культурними посередниками. 
 

 Короткострокові та кризові 
втручання 

 

 Діагностика та оцінювання потреб 
 

 Психологічна підтримка 
 

 Консультування з соціальних 

питань та питань проживання 
 

 За необхідності, подальші 

пропозиції щодо лікування або 

направлення до уповноважених 

колег або до інших консультаційних 

центрів 
 

Особам, які працюють з біженцями, 

які перебувають у психологічній 

депресії 

(наприклад, фахівці та вчителі, волонтери, 

працівники з надання допомоги біженцям, 

практикуючі лікарі та психотерапевти, 

перекладачі) 
 

 Подальше навчання щодо наслідків 
травм серед біженців 

 Наради для фахівців із 
соціального/освітнього сектору 

 Інтервізія та консультування для 
практикуючих психотерапевтів 

 Індивідуальне консультування по 
запиту 

 

Наші послуги зазвичай безкоштовні. 

Будь ласка, зверніть увагу, що через високий 

попит час очікування може бути продовжений. 

 
 
Психологічна служба 
 
Родіка Ануті-Ріссе, керівник центру 
Ел. пошта: r.anuti-risse@awo-dortmund.de 

 
Аліне Рідер, заступник керівника центру 
Ел. пошта: a.rieder@awo-dortmund.de 

 
Вібке Шульц 
Ел. пошта: w.schulz@awo-dortmund.de 

 
Натаса Ханак 
Ел. пошта: n.hanak@awo-dortmund.de 

 

Фрідеріке Андернах 
Ел. пошта: f.andernach@awo-dortmund.de 

 
 
Соціальна служба  

 
Омар Альхамдо 
Ел. пошта: o.alhamdo@awo-dortmund.de 

 
 
Адміністрація: 
 
Таня Брюггеманн 
Ел. пошта: psz@awo-dortmund.de 
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