
Consultoria e Acessoria (Beratung und Betreuung)  Anker Friedrichstadt – ehrenamtliche Flüchtlingshilfe e. V. Kontaktcafé im Umweltzentrum Schützengasse 16-18 01067 Dresden  
℡0351-4967409 E-Mail: anker@fueralle.org   Nosso horário de expediente: Quinta-feira: das 16:30 horas às 18:30 horas  Carro eléctrico linha nrs. 1, 2 (paragem Schweriner Straße), Carro eléctrico linha nrs. 4, 11 (paragem Am Zwingerteich)  Anker Friedrichstadt - Ajuda voluntária aos refugiados e. V.  (Anker Friedrichstadt – ehrenamtliche Flüchtlingshilfe e. V.)  Quem somos nós? Somos um grupo de residentes de Dresden que apóia refugiados na sua chegada em Dresden. Mostramos a eles Dresden e explicamos como encontrar o caminho por aqui.  Nossa oferta: 
- Nós acompanhamos para as autoridades. 
- Nós ensinamos cursos de línguas. 
- Informamos sobre ofertas desportivas e culturais. 
- Informamos sobre as atividades de lazer na cidade e ações atuais para os requerentes de asilo. 
- Ajudamos para encontrarem mais suporte em problemas.   Ausländerrat Dresden e. V. Heinrich-Zille-Straße 6 01219 Dresden  

℡ 0351-4363724, ℡ 0351-4363723 
� 0351-4363732 E-Mail: beratung@auslaenderrat.de  Internet: www.auslaenderrat-dresden.de   Nosso horário de expediente:  Segundas as quartas-feiras e das sextas-feiras das 10 às 16 horas.  Carro eléctrico linha nrs. 9, 13 (paragem Wasaplatz),  Autocarro linhas nrs.  61, 63, 75, 85 (paragem Wasaplatz)  
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Consultoria para estrangeiros Dresden e. V.  (Ausländerrat Dresden e. V.)   Quem somos nós: A consultoria para estrangeiros Dresden e. V. foi criada em 1990. Ela encontra-se comprometido com os interesses das pessoas com um fundo migratório em Dresden. Seu papel é o de promover a integração cultural, social e política dos emigrantes e reforçar a sua auto-sustentação. O escritório da Associação, Centro de Encontro Internacional (IBZ), abriga serviçãos de aconselhamento para os emigrantes, instalações para crianças, jovens e trabalho familiar. Além disso, a associação tem mais dois filiais e creche em Dresden.  Nossa oferta: Departamento de conselhos (Beratungsstelle) Você é um migrante e tem problemas com as autoridades, proprietários ou empregadores? Você recebeu uma carta e não entende o que é ou o que fazer com a carta? Ou você pode ter outros problemas que você não sabe como proceder, porque você vive em um pais que para voce ainda é estranho? Nos, primeiro tentamos auxiliar te e mediamos em caso de nós próprios não termos soluçao própria. Tentamos ajudar a si mesmo, e se não fizermos isso, vamos mostrar-lhe a quem você ainda pode-te ajudar. Acessoramos: 
- os requerentes de asilo (nosso destaque!) e outros refugiados 
- repatriados retardados e membros da sua família 
- imigrantes judeus 
- Membros da família de alemães Estrangeiros 
- Todos os outros migrantes Falamos alemão, inglês, russo, turco e azerbaijão. Os nossos ajudantes podem nos apoiar em outros idiomas.   Ausländerrat Dresden e. V. Heinrich-Zille-Straße 6 01217 Dresden  

℡ 0351-4363726, ℡ 0351-40754252 
� 0351-4363732  E-Mail: info@auslaenderrat.de Internet: www.auslaenderrat-dresden.de   Horário de expediente: Segunda-Terca das 13 às 16 horas Quarta, das 10 às 12 horas Consulta marcada previamente   Consultção inicial para os pais. Segundas feiras das 16 às 19 horas  Carro eléctrico linhas nrs. 9, 13 e (Estação Wasaplatz), Autocarro linhas 61, 63, 75, 85 (Estação Wasaplatz),  
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Consultoria para extrangeiros e. V.  (Ausländerrat Dresden e. V.)  Quem somos nós? O Dresden Ausländerrat e. V. criada em 1990, dedica-se pelos interesses de pessoas com antecedentes migratórios em Dresden. O objetivo de seu trabalho é promover a integração cultural, social e política dos migrantes e fortalecer sua auto-sustentação. O escritório da associação, Centro Internacional de Encontros (IBZ), abriga um centro de aconselhamento para migrantes, bem como salas para o trabalho infantil, juvenil e familiar. Além disso, o centro obtem duas filiais e uma creche em Dresden.  Nossas ofertas: O econtro de pais „Vätertreff“ é uma oferta do „Ausländerrat“ que disponibiliza uma plataforma aos homens, predominantemente pais, com base na migração para o intercâmbio,  cozinha comum e o uso de instalações com acesso a meios educativos. A fim de ser capaz de adiar o estresse diário de vez em quando, as ações pai-filho são planeiadas mensalmente, por exemplo, na forma de excursões orientadas para a aventuras. Os pais também recebem uma consulta inicial gratuita e confidencial, especialmente para as áreas de crianças, família e educação. Nestas horas de trabalho, os pais são individualmente aconselhados e, se necessário, transferidos para centros de aconselhamento separados. É sempre às segundas das 16 às 19 horas.   Ausländerrat Dresden e. V. Heinrich-Zille-Straße 6 01217 Dresden  
℡0351-20858733, ℡ 0176-20985836 E-Mail: streubel@auslaenderrat.de  Internet: www.auslaenderrat-dresden.de  Consultoria para extrangeiros e. V.  (Ausländerrat Dresden e. V.)  Quem somos nós: A consultoria Dresden Ausländerrat e.V. foi criada em 1990 e dedica se pelos interesses de pessoas com antecedentes migratórios em Dresden. O objetivo de seu trabalho é promover a integração cultural, social e política dos migrantes e fortalecer sua autodefesa. O escritório da associação, Centro Internacional de Encontros (IBZ), abriga um centro de aconselhamento para migrantes, bem como salas para o trabalho infantil, juvenil e familiar. Além disso, o clube tem duas filiais e uma creche em Dresden.  Nossa oferta: Trabalho multiplicador e multiplicador Este serviço de consultoria faz parte do projeto MOBA e apóia no início, planeia o monitoramento de processos relacionados à migração em instituições para o trabalho 
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infantil, juvenil e familiar em Dresden. Destina-se aos multiplicadores, em particular aos especialistas educacionais que trabalham neste campo. O objetivo é criar acesso a crianças e adolescentes de famílias com experiência em migração para as ofertas de bem-estar dos jovens, com foco nos serviços de bem-estar abertos para crianças e jovens, bem como nos centros familiares. Nosso apoio depende da respectiva necessidade e pode consistir em uma consulta única ou até mesmo no monitoramento mais longo dos processos. Além disso, oferecemos oficinas e palestras para transmitir conhecimentos básicos sobre vários temas relevantes para a migração de equipes, comitês e alianças. Outro serviço de apoio é o fornecimento de recursos externos para questões e problemas específicos, incluindo a prestação de serviços especializados, especialistas, treinamento e redes de suporte.   AWO SONNENSTEIN gGmbH AWO Fachdienst für Migration und Integration Prohliser Allee 10 01239 Dresden  MBE ℡: 0351-2881999  Telefone Consultoria para asilo  
℡ 0351-26068027 
� 0351-26066388  E-Mail: migration1@awo-sonnenstein.de Internet: www.awo-sonnenstein.de  Nosso horário de expediente: Segunda 9 às 11 horas Terça-feira das 9h às 11h, das 13h às 16h Quinta-feira das 9h às 11h, das 13h às 16h e consulta marcada previamente  Usa carro electrico 1, 9, 13 (paragem Trattendorfer Straße)  Sociedade comuniária sem fins lucrativos SARL  (AWO Sonnenstein gGmbH )  Quem somos nós: Nós somos um serviço profissional para a migração e integração AWO. Apoiamo-lo na integraçao em nosso país e ajudá-mo-lo nos primeiros anos após a sua chegada. Nós aconselhamos acompanhamos e supervisamos todos os grupos de emigrantes. Nosso conselho é gratuito. Nós mantemos a confidencialidade. Nós não damos consultoria jurídica. Nós somos uma sub-empresa de Welfare Association dos Trabalhadores. A AWO é uma associação não-confessional e independente para o bem-estar.   
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Nossas ofertas: Serviços de consultoria para adultos e imigrantes Para os recém-chegados: Vamos informá-lo sobre as suas reivindicações, os seus deveres, escola, formação e questões profissionais e legais. Aconselhamo-lo sobre as possibilidades de aprendizagem da língua alemã, para garantir um sustento, o modo de vida no novo ambiente e na matrícula de seus filhos. Nós vamos ajudá-lo a encontrar um apartamento, na elaboração de correspondência, pedidos de emprego, e em caso de problemas na família. Para os profissionais:  Oferecemos para os profissionais de serviços públicos e sociais, instituições de ensino e associações, palestras, debates, workshops, estudos de casos individuais, consultoria equipa em questões como processos de migração e de emigração, competência intercultural, tolerância e a xenofobia.  Para emigrantes:  Apoiamos iniciativas migrantes e grupos de auto-ajuda. Nós também oferecemos cursos para as mulheres. Aconselhamos em vários idiomas, se necessário, pode se disponibilzar um intérprete.  Nós falamos Russo, Inglês, Búlgaro, servo-croata e alemão   Endereço para expediente: Caritasverband für Dresden e. V. Jugendmigrationsdienst Rua Schweriner Straße 27 01067 Dresden  
℡ 0351-4984746, ℡0351-4984742, ℡0351-4984745, ℡0351-4984726 
� 0351-4984746 jmd@caritas-dresden.de Internet: caritas-dresden.de  Horário de expediente: Terça-feira das 14 às 17 da tarde, quinta-feira das 14 às 17 horas website jugendmigrationsdienste.de  Transporte público Carro eléctrico linhas nrs. 1, 2 (paragem Schweriner Straße) Autocarro 94 (paragem Schweriner Straße)  Associação Caritas de Dresden e. V. - Serviço de Migração Juvenil (Caritasverband für Dresden e. V. – Jugendmigrationsdienst)  Quem somos nós? O Serviço de Migração Juvenil da Associação Caritas de Dresden e.V. acompanha jovens em situação de migração no caminho da sua integração linguística, escolar, profissional e social.  
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Planeiamos esse processo em conjunto com os jovens passo a passo e sempre respondemos a eles como parceiros de confiança.  O serviço de migração de jovens em Dresden está ativo desde 1991 e é membro do Ministério Federal da Família, Idosos, Mulheres e Juventude (BMFSFJ) sobre o programa 18 em Criança e do Plano de Juventude da Federação (KJP) rede nacional financia de mais de 450 serviços de migração juventude. O serviço de migração juventude apoia jovens com origem imigrante na transição bem sucedida na escola / trabalho e coopera com todos os serviços relevantes, instalações e escritórios no local.  Nossa oferta: Consultoria Consulta para adolescentes e jovens adultos com um fundo migração de 12 até a idade de 27 anos e seus pais e familiares sobre os temas: 
- Suporte a idiomas, cursos de idiomas 
- Escola 
- Perspectivas de carreira (formação profissional, estudos) 
- Reconhecimento de certificados de escolas estrangeiras 
- Rebusca de certificados da escola 
- Preocupações pessoais e questões relacionadas à vida 
- Informações sobre assistência financeira, questões sociais e de residência  Se necessário, podemos providenciar serviços especializados adequados, escritórios competentes ou ofertas adequadas. De acordo com o mandato da BAMF e do BMFSFJ, somos parceiros de cooperação dos provedores de cursos de integração de jovens. Chamamos a atenção os jovens para esta forma especial de cursos de integração e oferecemos conselhos de acompanhamento aos participantes dos cursos de integração de jovens. Nosso conselho é gratuito e independente da crença, religião e estatuto de residência. Falamos alemão e inglês e somos assistidos por intérpretes árabes durante o horário de expediente.   Caritasverband für Dresden e. V. Migrationsberatungsstelle Schweriner Straße 27 01067 Dresden  

℡ 0351-4984715 
� 0351-4984815  Nosso horário de expediente: Terças-feiras das 9 -11.30 horas e 15-18 horas Quintas-feiras só com consulta previamente marcada  Usa as linhas de eléctrico 1, 2 (paragem de Schweriner Straße / Musikhochschule), autocarro 94 (paragem de Schweriner Straße / Musikhochschule) 
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 Liga caritativa de Dresden e. V.  (Caritasverband Dresden e. V.)  Quem somos nós: A liga caritativa de Dresden e.V é centro de aconselhamento de migração em todo o país, e é destinado a adultos emigrantes que residem permanentemente na Alemanha, que estão na posse de uma autorização de residência válida com origem imigrante, e que estão ainda em processo problemático.  Nossa oferta: Centro de aconselhamento de emigração para adultos Aconselhamento, orientação e apoio na vida social, familiar e preocupações pessoais. Ums dos nossos servicos, sção a facultação de informações aos necessitados sobre a segurança social e financeira, questões de habitação, integração profissional, mediação e cooperação com as autoridades, serviços técnicos e centros de aconselhamento. O objectivo da consulta é o sub-suporte da sua integração através da informação e desenvolvimento perspectivo em Dresden. Nós fazemos trabalho em grupo, por exemplo, para as crianças e para os requerentes de asilo com crianças pequenas, e estamos a apoiar os jovens através de tutoria. Estamos à procura de pessoas interessadas que desejam ser voluntários para auxílio dos necessitados.  Falamos Alemão, Inglês e Russo.   Christopher Street Day Dresden e. V. Zwickauer Straße 8 01069 Dresden  
℡0351-47596899 
�0322-21761009 E-Mail: info@csd-dresden.de  Internet: www.csd-dresden.de   Nosso horário de expediente: Marcar consulta  Autocarro linha 61 (paragem Zwickauer Straße), Autocarro linha 62 (paragem Chemnitzer Straße)  CSD Dresden ajuda - Ajuda para LSBTI * - Refugiados na Saxônia (CSD Dresden hilft – Hikfe für LSBTI* - Geflüchtete in Sachsen)  Quem somos nós? O dia de Christopher Street Dresden e.V. vê-se como porta-voz de lésbicas, gays, bissexuais e identidades trans em Dresden e na Saxônia é, portanto, também como eliminador de 
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problemas atuais, como a existencia ainda de discriminação de grupos de pessoas na política e na sociedade.  Nossa oferta: Desde 2015, a associação coordena e organiza os serviços de ajuda e apoio para refugiados. Juntamente com as associações parceiras, organizamos atividades de aconselhamento, ajuda e lazer. Os refugiados seão ajudados a enfrentar os desafios diários nas autoridades e nos médicos. Através do projecto "CSD Dresden helps", a associação tornou-se  no início de Agosto de 2015 para um centro de coordenação para refugiados quer na Saxónia, assim como com enfoque em Dresden. Com o projeto, a associação é dedicada a um grupo particularmente vulnerável. Porque muitas vezes essas pessoas são expostas a dupla discriminação.   Das BOOT gGmbH PSZ Dresden – Psychosoziales Zentrum Dresden Friedrichstraße 24 / Haus A 01067 Dresden  
℡ 0351-26440099 
� 0351-26440098  E-Mail: psz.dresden@das-boot-ggmbh.de Internet: www.psz-sachsen.de  Nosso horário de expediente: Nós agendamos compromissos por telefone de segunda a quinta-feira das 9 às 15 horas ou por e-mail  Eléctrico linhas nr. 10 e autocarro 94 (paragem Weißeritzstraße), Eléctrico linha nrs. 11, 6 (paragem Kongresszentrum), Linha de TRAM  (estação Dresden-Mitte)  o BOAT gGmbH (das BOOT gGmbH)  Quem somos nós? Somos uma equipe de psicólogos, mediadores culturais, bem como assistentes sociais, e oferecemos aconselhamento para pessoas mentalmente estressadas com experiência em fuga e migração. Além disso, oferecemos cursos de treinamento para o tratamento cultural e psicologicamente sensível de refugiados traumatizados para funcionários, bem como multiplicadores do sistema de regras e ajuda.  Nossa oferta: 
- aconselhamento psicológico e acompanhamento psicológico 
- Grupos psicoeducativos: vários pacientes são informados juntos sobre suas doenças, pode chegar a uma troca de experiências com outras partes interessadas 
- Treinamento em sensibilização cultural e traumatização  
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Falamos alemão, inglês, russo, árabe e persa. Outras línguas são possíveis conforme necessário.   Deutsch- Russisches Kulturinstitut e. V. Zittauer Straße 29 01099 Dresden  
℡ 0351-8047974 E-Mail: drkidresden@drki.de Internet: www.drki.de  Nosso horário de expediente: Segunda feira das 14 às 17 horas  Usa carro eléctrico linha nr. 11 (paragem Nordstraße)  Instituto Cultural Alemao- Russo e. V.  (Deutsch- Russisches Kulturinstitut e. V.)  Quem somos nós. A nossa associacção foi criada em 1993 e dedica-se ao intercambio cultural entre alemanha e rússia. Possui um programa cultural rico, bilingual e projetos interregionais. Enriquece a paisagem cutural da capital do estado da saxónia em cooperação com várias instituicoes de Dresden. Para cidadãos russos em Dresden e arredores o nosso centro oferece consultoria e asistencia em questoes relacionadas com a rússia e á CEI que oeferce contactos culturais. Trabalhamos com muitos organizadores em todo o país e internacionalmente. Apoiamos  e ativamos parcerias das cidades.   Nossa oferta: O nosso escritório de servisos é o ponto de contacto para todos compatriootas falantes de lingua russa, expecialmente veteranos, sobreviventes de bloqueio e aposentados. Estamos em coligação com clubes de lingua russa na alemanha. Oferecemos consultoria aos emigrantes com cidadadnia russa em Dresden em assuntos consulares e em questoes de passaportes e pensao. O gabinete de servico aconselha as instituicoes de assistencia social local especialmente em caso de pensão russa.   Nós falamos alemao e russo   Enderco Postal: Dresdner Verein für soziale Integration von Ausländern und Aussiedlern e. V. Lingnerallee 3 01069 Dresden  
℡ 0351-48454647 , ℡ 0351- 4843803 
� 0351 484 88226  E-Mail: viaa.dd@t-online.de 
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Internet: www.convectus.de  Telefone para consultacao sobre esilo: 0351-48488224 e 0351-48488225  Nosso horário de expediente: Das segundas as sextas-feiras das 10 às 16 horas. Usa linhas nr. 1, 2, 3, 4, 7, 12 (paragem Pirnaischer Platz), autocarro 62, 75 eléctrico (paragem Pirnaischer Platz)  Associação de Dresden para a integração social de estrangeiros e repatriados e. V.  (Dresdner Verein für soziale Integration von Ausländern und Aussiedlern e. V.)  Quem somos nós: A associação foi criada em 1991. Os membros são alemães e imigrantes provenientes de diferentes países do mundo e vivem por muitos anos em Dresden. Queremos ajudar para que Dresden não fica uma casa estranha para os imigrantes. Somos guiados pelos pequenos obstáculos da vida cotidiana, mas também pela grande arte de vivermos juntos. Nossa associação fornece ajuda para a auto-ajuda. Apoiamos aqueles que procuram consulta ao preencher formulários ou acompanhamos junto as autoridades. Nós traduzimos e interpretamos em procedimentos administrativos, consultas médicas.  Acessoramos nos casamentos entre famílias binacionais.  Nossas ofertas: Seminários de Integração (Integrationsseminare) para as mulheres e raparigas estrangeiras sobre os temas:  Vacinas para bebês e crianças; Nutrição; Prevenção da saúde; Crianças no campo de tensões das culturas; Reforçar as competências parentais de pais de origem imigrante.  Consultoria: 
- Em questões sociais, bem como pessoais e problemas cotidianos 
- Acompanhando, se necessário nas instituições  e autoridades (por exemplo, escritório de imigração, habitação, social, educacional, escritório juventude e bem-estar, centro de emprego) 
- Aquisição de consultas especiais (casamento, família, dívida, asilo e lei de imigração) 
- Assistência no preenchimento de formulários  Servico comunal de interpretes em Dresden e arredores (Gemeindedolmetscherdienst und Umland) Os migrantes tornam-se interpretes de lingua e mediadores culturais (Gemeindedolmetschern) e mediadores no plano de formação certificada qualificada pela Liga das instituições de caridade. A equipa é composta de mais de 25 línguas e culturas. Acessoramos para participar  em áreas de desenvolvimento social, educação, saúde e ordem em Dresden. Os interpretes,  fornecem, uma ajuda eficaz na compreensão do nível linguístico e cultural. A linguagem e serviço de mediadores e cultural é um dos motores de integração para a cidade de Dresden, as competências sociais e interculturais dos migrantes de diferentes culturas é uma área específica de responsabilidade une e promove o seu compromisso de cidadão na comunidade. Os participantes são vistos em público como 
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atores / partes interessadas no processo de integração. Sua capacidade de integração é visto como enriquecimento.  Nós falamos vietnamita, russo, alemao e farsi nas nossas acosultas epodemos te ajudar com  mais de 25 idiomas.   Serviço Social para refugiados (assistência social para os requerentes de asilo)  (Flüchtlingssozialarbeit (soziale Betreuung von Asylsuchenden))  A chegada e a convivencia nas vidas de requerentes de asilo em Dresden não é fácil . O nosso conceito, para além da história pessoal, origem, entendimento da cultura alemã, em regra, são importantes direitos e obrigações legais. Para o povo de Dresden que significa adaptar-se à "nova vizinhança". Assistencia social e cuidado médico apoio individual aos requerentes de asilo, e também responsabilidade pela comunicação no local, entre muitas coisas, com os cidadaos nativos. A equipa dos funcionários do setor de voluntariados apoiam o requerente de asilo em relevantes assuntos durante a sua estadia em Dresden para a decisão do seu pedido de asilo. Isso inclui todas as exigências da vida diária, gestão da propriedade residencial, vizinhança, coexistência, direitos e deveres básicos, procedimentos administrativos, saúde, oportunidades de emprego, visitas a creche, ensino obrigatório, contactos com os voluntários, bem como actividades recreativas. Um especialista é responsável por cerca de 100 requerentes de asilo. Em Dresden atualmente estão ativadas mais de 20 pessoas para essa tarefa.  Maiores informações e contatos que você pode aceder quando você siguir o link: http://www.dresden.de/de/03/asyl/regionalverantwortliche.php   Frauenförderung Dresden e. V. Strehlener 12-14 01069 Dresden  
℡ 0351-2026910 ou ℡ 0351-2026911 
� 0351-2026916 E-Mail: post@frauenfoerderwerk.de Internet: www.frauenfoerderwerk.de  Nosso horário de expediente: Quartas-feiras das 9-16 horas (apoio em questoes de desenprego) Segunad a Sextas feiras das 8 às 16 hoars (Rede monoparental de dresden)  Usa linhas TRAM S1 e S2 (paragem Dresden Hauptbahnhof) Carro eléctrico linha nr. 9, 10, 11 (paragem Gret-Palucca-Straße), Carro eléctrico linha nr.13 (paragem Lennéplatz),  Autocarro nr. 66 (Uhlandstraße), e autocarro nr. 75 (paragem Lennéplatz)   
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Promção de Dresden e. V.  (Frauenförderung Dresden e. V.)  Quem somos nós: O nosso objetivo é contribuir para a melhoria social e, especialmente, a situação profissional das mulheres. O motivo é o de promover a igualdade de mulheres e meninas em nossa sociedade.  Nossa oferta: Licitação aberta para toda a ajuda com perguntas sobre os subsídios de desemprego 
- assistência e aconselhamento para receber subsídio de desemprego II 
- Explicar os princípios do SGB II e desemprego notificação e benefício II 
- Assistência em correspondencias administrativas AND - Rede monoparentais Dresden (AND – Alleinerziehenden Netzwerk Dresden) O AND permite que pais solteiros em Dresden integrem no acesso a ofertas, informações úteis, dicas e assistência na conciliação da família e do trabalho / treinamento vocacional e aconselhamento e apoio para a vida cotidiana com as crianças. Para isso, está disponível a plataforma de informação www.alleinerziehende-dresden.de. Um letreiro leva através da selva de ofertas. Uma vez por ano, o AND organiza uma feira para mães solteiras e pais, bem como eventos de informação, conforme necessário. Todas as informações podem ser encontradas na página inicial.   Falamos alemão.   Gerede - homo, bi e trans e. V. "borderless diversity – Grenzenlose Vielfalt" Prießnitzstraße 18 01099 Dresden  

℡ 0351-8022251 
� 0351-8022260  E-Mail: refugees@gerede-dresden.de Internet: www.gerede-dresden.de/index.php/borderless-diversity.html   Nosso horário de expediente: consulta aberta: Segunda-feira 15 às 16 horas Segunda a quinta marcar a consulta  Usa carro eléctrico 11 (paragem Pulsnitzer Straße)  Talk - homo, bi e trans e. V. (Gerede – homo, bi und trans e. V.)   
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Quem somos nós? Com o nosso projeto "diversidade sem fronteiras", oferecemos às pessoas refugiadas LGBTI * um abrigo a (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais), é um centro de start-ups e de aconselhamento para resolver questões e problemas juntos e conhecer outras  pessoas LSBTI *.  Nossa oferta: Conselhos, Encontro e Suporte para Refugiados LGBTI * Workshops de conscientização e materiais de informação sobre as necessidades especiais dos refugiados LGBTI * para multiplicadores  Nós falamos alemão e inglês. Além disso, na consulta aberta linguistas e mediadores para árabe e espanhol estão disponíveis, também é possível com qualquer consulta, linguistas sensíveis a pedido de uso.   Kontaktgruppe Asyl e. V. Morada: Emerich-Ambros-Ufer 42 01159 Dresden  Endereço de expediente: Kleines Haus  Glacisstraße 28 01099 Dresden  E-Mail: koga@posteo.de   Internet: www.kontaktgruppeasyl.blogsport.de  www.facebook.com/kontaktgruppeasyl   Nosso horário de expediente: Segunda-feira 17 às 19 horas  Usa carro eléctrico linas nrs. 3, 6, 7, 8, 11 (paraagem Albertplatz)  Grupo de Contato Asilo e. V.  (Kontaktgruppe Asyl e. V.)  Quem somos nós: Nós, os membros do Grupo de Contacto sobre Asilo e.V., ajudamos os requerentes de asilo e refugiados para Dresden em lidar com muitos obstáculos burocráticos e criarmos contactos e encontros locais. Com todo respeito, promovemos pontos fortes resgatamos as potencialidades dessas pessoas e, disponibilizamos contactos com mediadores e parceiros independentes. Nos repudiamo publicamente contra estruturas repressivas e preconceitos rassitas, nós estamos para uma solidariedade multiracial.    
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Noss oferta: Estamos tentando facilitar na chegada dos necessitados em Dresden, para encontrarem  respostas comuns para questões sobre procedimentos de asilo, sobre direito de permanencia, e outrass questões. Para os ajudar a lidar com as autoridades (por exemplo, bem-estar social, escritório de imigração). Além disso, nós também acompanhamos em consultas médicas ,mediamos para encontrarem interpretes e conselheiros adequadas.  Para estas e outras preocupações, oferecemos a nosso auxílio todas as segundas feiras dispusemos a nossa acessoria enquandrada com a tomada de um café na nossa pequena casa. entre as 17-19 horas. Todos estão convidados, podem colocar as vossas preocupações e questões invocadas (para além dos temas já referidos, bem como correspondencias para autoridades, assuntos familiares, e questões de entendimento).  Falamos Alemão, Inglês, e não todas as semanas: falamos, francês, russo, árabe.   Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. Pfotenhauerstraße 22//0104 01307 Dresden  
℡0351-45264512 E-Mail: lmdr.dresden@googlemail.com  Internet: www.deutscheausrussland.de   Nosso horário de trabalho: Segundas-feiras das 10 às 15 horas, Quintas-feiras das 13 às 15 horas  Usa carro eléctrico linhas nr. 6, 13 (paragem Sachsenallee),  Autocarro nr. 62 (paragem Bönischplatz)  Liga de alemães da Russia e. V.  (Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V.)  Quem somos nós: A liga de alemães e Rússos e.V. representa os interesses de alemaes que foram deslocados dentro dos países da ex-União Soviética depois da segunda guerra mundial, após a mudança do curso algumas décadas depois na Rússia os russos alemaes foram repatriados para alemanha. O Departamento Federal da pátria dos alemães da Rússia e.V. está localizado em Stuttgart. A liga dos alemães da Rússia e.V. é uma organização registada sem fins lucrativos, e é membro de associações a nível nacional e local (incluindo capital local de Dresden) oferecemos aconselhamento sobre migração para adultoss (MBE).  Nossa oferta:  - Parceiro de contato para repatriados, de étnia alemã, retardados e seus familiares - Ajuda e apoio dos nossos compatriotas ao fazer correspondencias, preenchimento de formulários, etc. - Acompanhamento em escritórios de autoridades, ao médico etc.  
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Aconselhamo-lo em alemão e russo.   Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. Migração Conselho Consultivo Pfotenhauerstraße 22/0104 01307 Dresden  
℡ 0351-3114127 
� 0351-3114127 E-Mail: B.Matthes@LmDR.de  Internet: www.deutscheausrussland.de   Nosso horário de trabalho:  Segundas as quintas-feiras das 13-17 horas (sem marcacao), caso contrário, de acordo com a consulta marcada  Usa carro eléctrico linhas nrs. 6, 13 (paragem Sachsenallee),  Autocarro 62 (paragem Bönisch Platz)  Liga de alemães da Russa e. V.  (Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V.)  Quem somos nós: Conselho de migração para adultos e para os alemães provenientes da Rússia e.V. Esta associação é acessorada financialamente através do Ministério Federal do Interior centro de aconselhamento para recém-vindos para Dresden, ou já são moradores de Dresden e área circundante, e para emigrantes adultos com residência permanente na Alemanha.  Nossa oferta: Centro de aconselhamento sobre emigração de adultos O centro de aconselhamento fornece apoio orientado na procura em questões relacionadas com a aprendizagem da língua alemã, educação, trabalho, segurança dos meios de subsistência, família, habitação, saúde, lazer, e assim por diante. Ela transmite serviços especializados (escritórios e autoridades), associações e organizações e fornece apoio durante o curso de integração. O centro de aconselhamento de Migração está ativamente envolvido em redes locais e em redes interculturais / networking e geralmente em serviços de autoridades administrativas. A nosso consultoria é confidencial. Nossos grupos-alvo são imigrantes adultos (acima de 27 anos), que têm residência permanente na Alemanha e são recém-chegados para Dresden ou por algum tempo a viver na Alemanha e tem uma idade acima dos 27, com as preocupações típicas de imigrantes adultos. Saudamos também os repatriados étnicos alemães e membros das suas famílias, cidadãos da União soviética e os cidadãos da UE e migrantes de terceiros países.  Aconselhamo-lo em alemão. Pode ser envolvidos outros mediadores principalmente para a lingua rússa se for necessário.   
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Malika e. V. Lößnitzstraße 11 01097 Dresden  
℡ 0152-37009948 E-Mail: malika.in.dresden@gmail.com   Malika e. V.  Quem somos nós? Somos um grupo independente de mulheres, dedicadas desde setembro de 2015 especificamente aos interesses e necessidades das mulheres e meninas refugiadas. Somos uma associação sem fins lucrativos criada desde abril de 2017.  Nossas ofertas: Um ponto essencial do nosso conceito é criar abrigos para mulheres nas quais elas possam aprender sem perturbações e inibições externas e obter ajuda para acesso na nossa sociedade. Com uma oferta de baixo limiar de aulas de alemão e uma assistência infantil paralela, apoiamos as meninas e as mulheres individualmente na aprendizagem da língua alemã em fala e escrito. Além disso, criamos um café feminino semanal com ofertas criativas regulares, possuímos um pequeno laboratório de informática e organizamos ofertas especiais.   Ökumenisches Informationszentrum e. V. Cabana - Beratungszentrum Kreuzstraße 7 01067 Dresden  
℡ 0351-4923362 ou ℡ 0351-4923367 
� 0351-4923360 E-Mail: cabana@infozentrum-dresden.de  Internet: www.infozentrum-dresden.de   Nosso horário de expediente: Terças-feiras das 13 às 16 horas Quintas-feiras das 13 às 16 horas, por consulta marcada.  Usa carro eléctrico linhas nrs. 1, 3, 4, 7, 12 e 75  Autocarro 75 e 82 (paragem Pirnaischer Platz)  Carros eléctrico linhas nrs. 8, 9 e 11 Autocarro linhas nrs. 75 e 82 (paragem Prager Straße)  Centro Ecumênico de Informação e. V.  (Ökumenisches Informationszentrum e. V.)    
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Quem somos nós: A consultoria centro de aconselhamento e emigração para adultos faz parte do centro de Informações Ecumênico Dresden e.V. É nossa tarefa de acompanhar os imigrantes no seu processo de integração e supervisão. O nosso objectivo é de cada vez mais durante o decorrer deste processo, de lhes habilitar para auto ajuda e resolverem por sí próprios os problemas inerentes a sua vida diária. Trabalhamos com base em necessidades e acompanhamento individuais.  Nossa oferta: Sede Consultoria  de emigração para adultos Aconselhamento social e apoio em todas as questões de supervisão à integração. Esses incluem: 
- Desempenho e integração jurídica 
- Ajuda em problemas de habitação 
- Integração linguística 
- Integração Profissional Falamos alemão, inglês, russo, português, checo, holandês, arabe e persa.   Patenschaften und Willkommensinitiativen für Flüchtlinge  Patrocínios e iniciativas de acolhida para refugiados  Você quer ser voluntário para refugiados em Dresden ou no seu distrito? Aqui você encontrará informações sobre a doação de bens doados ou mediação em uma oferta voluntária. www.dresden.de/asyl   RAA Sachsen e. V. Opferberatung – Unterstützung für Betroffene rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt Bautzner Straße 45/47 01099 Dresden  

℡ 0351-8894174 ℡ 0172-9741268 
� 0351-8994193 E-Mail: opferberatung.dresden@raa-sachsen.de  Internet: www.raa-sachsen.de,  www.facebook.com/raa.sachsen  www.twitter.com/RAASachsen www.twitter.com/RAASachsen Consulta atravez da internet : onlineberatung-raa-sachsen.beranet.info/ueber-uns.html  Nosso horário de expediente: Terça, quarta e quinta das 10h às 16horas  Usa carro eléctricos linhas nr. 6 e 11 (paragem Bautzner Straße / Rothenburgerstr.)  
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RAA Sachsen e. V. centro de aconselhamento para as vítimas de violência racista  (RAA Sachsen e. V. - Beratungsstelle für Betroffene rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt)  Quem somos nós: A RAA Sachsen e.V. empenha-se a aconselhamento de vítimas e obtém pessoas bastante afetadas e motivadas em ajudar pessoas vítimas de violência, suas famílias e testemunhas.  Nossa oferta: 
- Nós fornecemos informações sobre as opções legais (tais como exposição, co-autor, protecção das vítimas e questões similares). 
- Nós acompanhá-los a pedido, à polícia, aos advogadas e advogados, autoridades e médicos. 
- Apoiamos o processo de preparação para acompanhar a pessoa em causa para prcessos no tribunal, fornecemos orientações sobre financiamento e compensação, ajudamos com dedicação. 
- Temos tempo para discussões detalhadas sobre as formas de auto-estima e recuperação da auto-confiança e estar, auxiliamos no processamento emocional da experiência e colocámo-nos em contato com terapeutas. 
- Nós apoiamos activamente para melhoria das condições de vida para estabelecer a segurança do alvo em causa, por exemplo, ajudar com a transferência da residência, em problemas jurídicos etc. 
- Em caso de pedido, podemos canalizar as relações ao público, a fim de tornar o problema de ataques ser socialmente percebido. Desde o início de 2018, também oferecemos consultoria (online) para a área da Saxônia.  Nós trabalhamos partidariamente e em pequenas parcelas, nos orientamos para o cliente, numa base de aproximicao, confidencialidade  multilingual e livre.  Nós falamos várias línguas, em caso de dificuldades de comunicação, estamos organizando uma equipa de mediadores de linguas.   Sächsischer Flüchtlingsrat e. V. Dammweg 4 01097 Dresden  

℡ 0351-33221273 E-Mail: asyl@sfrev.de  Internet: www.saechsischer-fluechtlingsrat.de   Horário de expediente: Terças-feiras e quintas-feiras das 10 às 16 horas, Segundas-feiras e quartas-feiras com consulta marcada  Usa carro eléctrico linha nrs. 7, 8 (paragem Louisenstraße)  



 - 19 - 

  ... 

e eléctrico nr. 13 (paragem Bischofsplatz)  Conselho da Saxónia para os Refugiados e. V.  (Sächsischer Flüchtlingsrat e. V.)  Quem somos nós: O Conselho de Refugiados Saxonia e.V. engaja se desde 1991 na proteção humana e suas condições de habitação dignas na Saxónia. Ela assume partido do lado dos interesses legítimos dos fugitivos e garante o controle público na aplicação dos procedimentos de asilo e os requerentes de asilo na Saxónia.  Nossa oferta: Consukltoria para asilo (Asylberatung) Assessoria aos refugiados e seus apoiadores em questões sobre o procedimento de asilo ou a partir de então, informamlos e preparamos da audiências e apoio para lidar com avisos de rejeição de asilo vindos do Departamento Federal.  Falamos Inglês, Norueguês, Persa (Farsi, Dari, Tadjique), Turco, Árabe.   Sächsischer Flüchtlingsrat e. V. Dammweg 3 01097 Dresden  
℡ 0351-79665157 E-Mail: busche@sfrev.de  Internet: www.saechsischer-fluechtlingsrat.de   Horário de expediente: Segunda e quinta 12 às 15 horas  Carro eléctrico linhas nrs. 7, 8 (paragem Louisenstraße), Carro eléctrico linhas nrs. 13 (parada Bischofsplatz)  Conselho de Refugiados da Saxônia e. V.  (Sächsischer Flüchtlingsrat e. V.)  Quem somos nós? O Conselho dos Refugiados Saxões e.V. está comprometido com a proteção de refugiados e condições decentes de moradia na Saxônia desde 1991. Ele é partidário dos interesses dos refugiados que são dignos de proteção e assegura o controle público na implementação da Lei de benefícios de procedimento de asilo e requerentes de asilo na Saxônia.  Nossa oferta: Resque Contined Este projeto acompanha os refugiados a caminho do mercado de trabalho qualificado. As tarefas da rede incluem: aconselhamento para os refugiados e potenciais empregadores, 
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formação de redes, formação sobre o assunto e fornecimento de conhecimentos especializados em discursos políticos, económicos e do direito do mercado de trabalho.  Falamos Inglês, Norueguês, Persa (Farsi, Dari, Tadjique), Turco, Árabe.   Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e. V. (SUFW Dresden e. V.) Informations- und Begegnungsstätte Sozialbetreuung(IBS) Altgorbitzer Ring 58 01169 Dresden / Gorbitz  
℡ 0351-50102106 E-Mail: rk-cotta@sufw.de  Internet: www.sufw.de/sozialbetreuung-und-integration.html   Nosso horário de expediente: Segunda-feira das 13:30 às 15:30 horas no escritório de contato Harthaer Straße 32 14 às 17 horas no anel IBS Altgorbitzer Ring 58  Terça-feira 13 às 15 horas no escritório de contato da estrada Harthaer Straße 32 14 às 17 horas IBS apenas para os residentes dos dormitórios temporários  Quarta-feira 13 às 16 da tarde no Anel Altgorbitzer IBS 58  Quinta-feira 10 às 12 horas no escritório de contato da estrada Harthaer 32  Sexta-feira 10 às 12 horas em IBS Altgorbitzer Ring 58 - marcar cosulta  Carro eléctrico linhas nrs. 2, 7 (paragem Merianplatz)  Saxónica e Educação Continuada Dresden e. V.  (Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e. V.)  Quem somos nós?  O SUFW Dresden e.V. tem sido um provedor reconhecido de orientação vocacionada a treinamento e educação continuada, emprego, ativação, colocação, cuidado e integração criada desde o ano de 1990.   Nossa oferta: Oferecemos assistência social para todos os refugiados. O nosso serviço inclui as seguintes ofertas: 
- Acompanhamos na chegada e posterior integração dos refugiados à rede municipal 
- Desenvolvemos e implementamos planos de integração individuais 
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- Mediamos para cursos de integração e de línguas, educação complementar ou medidas de qualificação 
- Mediação de contatos para o reconhecimento de estudos estrangeiros e qualificações escolares ou profissionais 
- Preparação para uma possível próxima encontro de família 
- Análise de perspectiva (aconselhamento de retorno) 
- Assistência para encontrar um apartamento 
- Identificação de necessidades separadas de apoio e assistência 
- Conexão a parceiros de rede específicos e parceiros de rede, bem como sistemas de ajuda.  Falamos alemão, inglês, francês, russo, árabe, curdo e grego.   Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e. V. (SUFW Dresden e.V.) Integrationsberatung Leutewitzer Ring 7 01169 Dresden / Gorbitz  E-Mail: integationsberatung-west@sufw.de Internet: www.sufw.de/sozialbetreuung-und-integration.html  Nosso horário de expediente: Segunda-feira 13 às 16 horas Quarta-feira, das 10 às 12 horas Quinta-feira das 15 às 18 horas – marcar consulta  Usa eléctrico linhas nrs.2, 7 (paragem Amalie-Dietrich-Platz)  Saxónica e Educação contonuada Dresden e. V. (Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e. V.)  Quem somos nós? O SUFW Dresden e.V. tem sido um provedor reconhecido de orientação vocacionada em treinamento e educação adicional, emprego, ativação, colocação, cuidado e integração criada desde o ano de 1990.  Nossa oferta: Conselho de integração para refugiados no seu próprio espaço vital Nosso objetivo é apoiar os refugiados no uso das ofertas e serviços padrão e realizar uma gestão de transição para integração na vida profissional e para o enfrentamento independente da vida. Para este propósito, aconselhamos os refugiados em questões práticas de vida, tais como: garantir meios de subsistência, moradia, autocuidado, limpeza, casamento, família, educação, creche, escola, saúde, trabalho, assistência e serviços de apoio. Além disso, fornecemos orientação para o desenvolvimento do ambiente social e ajudamos no exame e adaptação dos objetivos individuais.  
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Nós falamos alemão, inglês e francês. Além disso, somos assistidos por voluntários que falam árabe.   * sowieso* Frauen für Frauen e. V. * sowieso* Kultur Beratung Bildung Angelikastraße 1 01099 Dresden  
℡ 0351-8041470 
� 0351-8022025 E-Mail: kontakt@frauen-ev-sowieso.de  Internet: www.frauen-ev-sowieso.de   Nosso horário de expediente: Segunda e sexta-feira das 9h às 11 horas Quarta 14 às 16 horas Quinta-feira das 15 às 19 horas  Consulta individual sem compromisso: Segunda-feira das 10h às 12h, como parte dos Círculos da Babbel  Consulta individual com um compromisso: Segunda e sexta-feira, das 10h às 15h Eléctrico 11 e autocarro 74 (Angelikastraße), Linha de ônibus 64 (pare Waldschlösschen)  * de qualquer forma * mulheres para mulheres e. V.  (* sowieso* Frauen für Frauen e. V.)  Quem somos nós? O * de qualquer forma * (sowieso) é desde 1990 um lugar de mulheres para mulheres e une CULTURA, CONSULTORIA e EDUCAÇÃO sob o mesmo teto. O foco do nosso trabalho de consultoria são os seguintes tópicos: subsídio de desemprego II, orientação e aplicação do trabalho, migração e fuga, traumatização, situações de crise e conflito, violência doméstica, violência sexual e abuso sexual, distúrbios alimentares, perseguição, bullying e marginalização.  Nossas ofertas: * de qualquer maneira * EDUCAÇÃO E CONSULTA CULTURAl O * de qualquer maneira * é um lugar amigável e esperançoso para mulheres com e sem experiências de migração. Criamos uma cooperação viva e intercultural. O bloco central do nosso trabalho é o aconselhamento intercultural para mulheres com experiência de fuga e migração, entre outras temas: 

• Subsistência e ajuda para lidar com as autoridades 
• Saúde e jardim de infância / escola 
• oportunidades de desenvolvimento pessoal 
• Instituições e vida na Alemanha 
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 PALÁCIO DAS MULHERES (women’s Place) Para o nosso trabalho, o WOMEN * S PLACE representa outro alicerce: consiste no workshop de aprendizagem cultural, que é desenvolvido principalmente para o evangelismo, e  Círculo Babbel, que convida à troca, ao aprendizagem intercultural, à criatividade e à descoberta divertida da linguagem.  Nós falamos alemão, inglês e francês. Além disso, trabalhamos em estreita colaboração com intérpretes, incluindo o árabe e o tigrinja.   SPIKE Dresden / Altstrehlen 1 e. V. Karl-Laux-Straße 5 01219 Dresden  
℡ 0351-2818084 E-Mail: kontakt@spikedresden.de  Internet: www.spikedresden.de   Nosso horário de expediente: Segunda a quinta 15 às 19 horas  Você nos alcançar nos atravéz: Do autocarro linha 75 (paragem Karl-Laux-Straße) Autocarro linha  87 (paragem Marie-Wittich-Straße) Autocarro linha  66 (paragem Spitzwegstraße)  SPIKE Dresden / Altstrehlen 1 e. V.  Quem somos nós? O SPIKE é um centro cultural e juvenil de Dresden com mais de 20 anos de história. O foco da ação tem sido tradicionalmente apoiar iniciativas de jovens, projetos interessantes, moldar a cidade através de grafites legais e arte de rua, bem como oficinas de hip-hop. Foi criada desde o início de 2015, o nosso foco também tem sido o desenho de projetos para e com os refugiados.  Nossas ofertas: Consultoria Oferecemos aconselhamento e apoio individual a refugiados e ajudamos a preencher formulários para as instituicoes.  Workshops Várias oficinas para refugiados com vários tópicos, como educação e trabalho, viver na Alemanha, habitação, direito e assuntos sociais.  Nós falamos alemão e inglês. Nossos multiplicadores também falam Tigrinja, Árabe e Dari.   
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Studentenwerk Dresden Fritz-Löffler-Straße 18 01069 Dresden  
℡ 0351-4697661 E-Mail: sozialberatung@studentenwerk-dresden.de  Internet: www.studentenwerk-dresden.de   Nosso horário de expediente: Terças-feiras das 9 às 12, 13 às 17 horas, Quintas-feiras das 13 às 17 horas por consulta.  Carro eléctrico Linha 3, 8 (paragem Reichenbachstraße),  Autocarro nr.66 (paragem Reichenbachstraße)  Serviços para estudantes Dresden  (Studentenwerk Dresden)  Nossa oferta: Consultoria social A consulta social é um ponto focal quando os alunos atravessam dificuldades econômicas durante seus estudos.  Os focos de consultoria são: 
- Garantir um meio de vida (exceto BAföG) 
- Gravidez e estudo com criança 
- Suporte para alunos com deficiência e doenças crônicas 
- Suporte para estudantes de origem internacional  Está à procura de orientação e soluções e, se necessário, um conselheiro de outras instâncias competentes. Consulta social, com todos os outros centros de ligados a consultaria de “Studentenwerk Dresden”, garantimos sigilo.  Nós falamos Inglês e Alemão.   Verein der Vietnamesen in Dresden e. V. Strehlener Straße 12-14 01069 Dresden  

℡ 0351-33456730 
� 0351-33456731 E-Mail: buero@vnvereindd.de  Internet: www.vnvereindd.de   Nosso horário de trabalho: Segundas as Sextas-feiras das 10-16 horas Sábados e domingos das 13-17 hoars  
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Usa autocarro linhas 72 e 76 (paragem Reichenbachstrasse)  Associação vietnamita de Dresden e. V.  (Verein der Vietnamesen in Dresden e. V.)  Quem somos nós: Em Dresden e nas proximidades vivem atualmente cerca de 2.000 mulheres vietnamitas e Vietnameses. A nossa associação constituie um ponto famoso de encontro onde se celebram festas tradicionais, participam-se cursos ou faz se ajuda e apoio para a vida cotidiana. O objetivo principal da nossa associação é uma conexão entre o vietnamita em Dresden e arredores. Ao expandir a nossa página, também em alemão, nós voltamos para os amigos alemães, que estão interessados em nossas atividades e desejam entrar em contato conosco. Aceitamos comentários e sugestões de bom grado na nossa página sobre a nossa organização.  Nossa oferta: - Consulta inicial para os imigrantes vietnamitas vulneráveis - Integração de crianças e adolescentes vietnamitas  Falamos alemão e vietnamita.   Verein für afrikanisch –europäische Verständigung e. V. (Afropa e. V.) Martin-Luther-Straße 21 01099 Dresden  
℡ 0351-5635582 ℡ 0176-38803427 E-Mail: verein@afropa.org  Internet: www.afropa.org   Nosso horário de trabalho: marcar consulta ou por e-mail ou telefone  Usa carro eléctrico nr. 11, 6 e 13 (parargem Bautzner / Rothenburger Straße), linha 11 (paragem Pulsnitzer Straße)  Associação Africana - Europeia para entendimento e. V.  (Verein für afrikanisch –europäische Verständigung e. V (Afropa e. V.))  Quem somos nós: Em 2003, alguns moradores africanos de Dresden e alemães criaram esta associação para a promoção da entendimento Africano-Europeu. O objetivo da nossa associação tem o seu foco na história, cultura e problemas sociais dos dois continentes. A associação financia o seu trabalho através de taxas de adesão, doações e financiamento atravéz de projectos. Excercemos actividades comuns em associação com pessoas de diferentes origens. A associação oferece uma consultoria e encontro intercultural e já implementou com sucesso uma série de projetos. Exemplos disso são o projeto "Em casa, em Dresden – Africanos 
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viventes de Dresden convidam", projeto feriado infantil "O tapete voador", o projeto do filme " Mio dinowuza. - Eu pergunto "e" África hoje ".  Nossa oferta: Característica do nosso conselho é, a maioria das pessoas é de origem imigrante pois podem contribuir com a sua experiência. A consulta pode ser realizada para questões de vida e problemas interculturais, sociais, e em integração na vida cotidiana. A consultoria é geralmente entendido como para efectuar consultas iniciais e transmicaos a outras consultarias se necessário ou outras organizações tecnicamente competentes.  Falamos Alemão, Português (língua materna) e Inglês. A pedido também interlocutores e interlocutoras em turco, búlgaro, espanhol, Suáyili e francês.   Willkommen im Hochland e. V. Wachwitzer Höhenweg 10 01328 Dresden  E-Mail: post@willkommen-im-hochland.de  Internet: www.willkommen-im-hochland.de   Autocarro linha 61 (paragem torre de Televiasao Fernsehturm) Autocarro linha 98B (paragem de ônibus Kurze Straße, Pappritz)  Bem-vindo no planalto e. V.  (Willkommen im Hochland e. V.)  Quem somos nós? A associação "Welcome im Hochland" foi criada no ano de 2015 por uma iniciativa de cidadãos de Pappritz para apoio aos refugiados em Papritz e arredores. Existem inúmeros  voluntários e ajudantes que acessoram na aprendizagem de alemão, acompanham na busca de emprego e moradia, coletam doações e organizam uma variedade de atividades de lazer nos campos esportivos e culturais.  Nossas ofertas: Ser padrinho (Pate sein) Ajudamos os requerentes de asilo nas visitas às autoridades e consultas médicas, facultamos  contactos com os centros de aconselhamento para as suas preocupações e ajudamos a ultrapassar as barreiras linguísticas. Organizamos ajuda para mudar do centro para suas próprias moradias e mantemos contatos com os antigos residentes.  Recreio (Freizeit gestalten) Aos domingos jogamos futebol, sempre conectados com um piquenique. Também oferecemos caminhadas conjuntas e passeios de bicicleta, culinária, jogos, desporto, música, pintura, fotografia, carpintaria ou reparação de bicicletas para atividades de lazer. Contato: freizeit@willkommen-im-hochland.de.  Falar um com o outro (Miteinander reden) 
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Entramos em diálogo com todos que estão interessados em uma boa cooperação. Nós traçamos uma linha onde as pessoas se expressam e agem de forma deshumana. Queremos ajudar os residentes e refugiados a se familiarizarem e reduzir medos ou preconceitos. Contato: dialog@willkommen-im-hochland.de.   Noite de discussão intercultural (Interkultureller Gesprächsabend) A cada 14 dias, nas sextas-feiras, demos oportunidade de conversar entre refugiados, ativistas  patrocinadores da associação e moradores interessados do planalto no centro comunitário Pappritz (alte schule) Schulstraße 8. Nesse contexto, também oferecemos aconselhamento jurídico gratuito.   Saiba mais (Mehr erfahren) Nossa série de eventos "Donners Talk: Culturas do Mundo", em cooperação com o Departamento de educação cívica do estado da saxônia, informamos sobre os países de origem dos nossos novos residentes. Palestrantes competentes dão uma visão geral do passado e do presente, cultura e tradição.  Nós falamos alemão e inglês.   Endereço para postal Willkommen in Johannstadt Evangelische Hochschule Dresden Dürerstraße 25 01307 Dresden  Enderco de expediente:  Evangelische Hochschule (EHS), Training und Jobsuche, sala 3.306, 3º andar Dürerstraße 25 01307 Dresden  
℡ 0351-469020 E-Mail: info@willkommen-in-johannstadt.de  Internet: www.willkommen-in-johannstadt.de/   Nosso horário de expediente: Terça-feira das 18 às 19:30 Carro eléctrico linha nr. 62 (paragem Gerokstraße) Carro eléctrico linha nr. 13 (paragem Dürerstraße)  Bem vindo a Johannstadt  (Willkommen in Johannstadt)  Quem somos nós: „Bem vindo em Johannstadt“ é uma rede organizada por residentes honorários de johannstadt. Nós nos comprometemos e nos agrupamos para coordenação de refugiados e emigrantes que vivem neste distrito de Dresden-Johannstadt e arredores. A nossa missão é de vivermos  um relacinamenteo pacífico aberto e promover respeito mútuo, tolerancia e 
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curiosidade por outras culturas. Em foco do nosso compromisso, estão oferas de integração inicial, como aprrendizagem da lingua alema, viver a nossa cultura, e encontratr o acesso em nossa cidade e  sociedade. „Bem vindo em Johannstadt“ junta residentes nativos  refugiados e emigrantes. Estamos muito satisfeitos se voce também quiser apoiar os refugiados e emigrantes com as suas ideias, experiencias e seu tempo.  Nossa Oferta: Mediacao de padrinhos (Vermittlung von Patinnen und Paten) Nós fornecemos acessorres para aprendeizagem e prática da lingua alema para aoutoridades e outras preocupaçoes. Caso de interesse entre em contacto connosco.  Mentores para aprendizagem da lingua alema (Lernpaten für Schülerinnen und Schüler) Nós organiozamos tutoria para ajudar na aprendizagem da lingua. Se estiver interessado entre em contacto connosco.  Assistentes de aprendizagem voluntária na 101. Escola secundária e na 102. Escola primária. (ehrenamtliche Lernhelfer an der 101. Oberschule und der 102. Grundschule) Nós organizamos professores de apoio para tutorar em pequenos grupos na escola nr.101. Escola de ensino médio Johannes Gutenberg. Além disso, organizamos assistentes de aprendizagem e de apoio a professores da DAZ em salas de aula na escola 102. Escola primária.  Treinos de informática e recherche sobre colocacao. (Computer Training und Jobsuche) Nós ajudamos na elaboracao da candidatura, currículo e cartas auxiliares na busca de estágio e trabalho.  Nós falamos alemao ingles e frances.   Soziale Dienste und Jugendhilfe gGmbH Wir sind Paten Stephanienplatz 2 01307 Dresden  
℡ 0176-20620899 E-Mail: Dresden@wirsindpaten.de Internet: www.wirsindpaten.com  Horário de expediente  - marcar a consulta  Carro eléctrico linha nr. 4, 10 (paragem Krankenhaus Sankt Joseph-Stift)  Consultoria Central de Muculumanos  (Zentralrat der Muslime e. V. – Wir sind Paten)  Quem somos nós: Como uma subsidiária da consultaria central mussulumana na alemnha e.V. sem fim slucuraticos, nós apoiamos os servicos e programas sociais de gGmbH e de bem estar juvenil 
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acessoradas atravéz do ministério federal da família „pessoas fortalecem pessoas“ com projectos „somos patrocinadores“ . Ao fazer isso, já apoiamos mais de 1000 grupos em todo o psais e organizamos eventos e seminários para melhorar a integração dos refugiados. Os patrocinadores são voluntários , embora as tarefas serem ás vezes intensas que „apenas“ um simples patrocinio. Estamos ativos em saxónia desde setembro de 2016 onde já registamos mais de 200 pessoas.  Nossa oferta: Como parceiros do governo federal, apoiamos o ministério federal da família na realisacao de programas de patrocinacao. Neste quadro nós trazemos refugiados juntos a pessoas voluntárias de ajuda. Deste modo surge a patrocinacao (tamdem) comon modelo de bom funcionamento de ajuda de vizinhanca e familiar. Ainda mais pode se alocar mais servicos nesta área:  Acessoria, educacao e eventos.  Nós falamos alemao e árabe   Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugend e. V. (ZMO-Jugend e. V.) Kipsdorfer Straße 100 01277 Dresden  
℡ 0351-2899276 E-Mail: zmo.jugend@web.de Internet: www.zmo-jugend.de  Horário de expediente: Tercas feisras das 10 às 13 horas Quartas feuras das 15 às 18 horas Sextas feiras das 10 às 12 horas  Usa Carro electrico linha nr. 4, 10 (paragem Altenberger Straße) Autocarro linha nr. 65, 85, 87( paragem Altenberger Straße)  Trabalho cooperativo com a europa a juventude da europa do este e. V.  (Zusammenarbeit mit Osteuropa e.V. (ZMO-Jugend e. V.)   Quem somos nós: A ZMO- Jugend e. V. é uma associação sem fims lucurativos reconheciada e provedora . O principal objectivo da associação é de apoiar os jovems com fundo emigratório na sua integração social e cultural. Promovemos e mantemos a cultura e comprensão intercultural. As nossas ofertas estão disponiveis tanto para emigrantes assim  como para crianças nativas. O trabalco infantil e da juventuide na nossa associação é variável e inclui consultoria e trablhos com grupos, ofertas abertas e temáticas, projectos e eventos individuais.  Nossa oferta: Consultoria (Beratung) Aconselhamos repatriados judáicos  requerentes de asilo e emigrantes. Assim como apoiamos colectivamente todos os que em regra ainda nção superam os seus problemas 
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relacionados com a sua integração por conta própria (por exemplo devido o idioma). Ao fazermos isso, nós orientámolos de modo a obterem ajuda junto a aquelas instituicoes de apoio onde nós juntamente podemos abordar todos os problemas inerentes. Desde o ano de 2014 ajudamos aos emigrantes no acesso das suas  crinaças em creches e infantários.   A actividade de consultoria inclui o seguinte: 
- Consultoria sobre a carreira escolar e problemas da criança na escola 
- Consultoria educacional aos pais sobre segurança e orientação 
- Ajuda no preenchimento de formulares, ajuda na procura de creche e infantários, estabelecemos contacto com escritórios administrativos e Infantários, acompanhamento e servicos de traducao em caso de necessidade.  Nós falamos alemao e russo 


