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Aconselhamento e apoio (Beratung und
Betreuung)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ausländerrat Dresden e. V.
Heinrich-Zille-Straße 6
01219 Dresden
telefone: 0351-4363724, 0351-4363723
fax: 0351-4363732
E-Mail: beratung@auslaenderrat.de
Internet: www.auslaenderrat-dresden.de
Nosso horário de trabalho: das segundas as quartas-feiras e das sextas-feiras das 10 as 16
horas.
As linhas de eléctrico 9, 13 (paragem Wasaplatz), linhas de ônibus 61, 63, 75, 85 (paragem
Wasaplatz)

Conselho para estrangeiros Dresden e. V.
(Ausländerrat Dresden e. V.)
Quem somos nós:
O conselho para estrangeiros Dresden e. V. foi fundado em 1990. Ele 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-defesa. O escritório da Associação, o Centro de Encontro Internacional (IBZ), abriga
servicos de aconselhamento para os emigrantes, instalações para crianças, jovens e
trabalho familiar. Além disso, a associação tem mais dois filiais em Dresden.
Nossa oferta:
Departamento de conselhos (Beratungsstelle)
Você é um migrante ou imigrante 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 nao termos soluçao. Tentamos ajudar a si mesmo, e se não fizermos
isso, vamos mostrar-lhe a quem você ainda pode-te ajudar. Aconselhamos:
- 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.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AWO SONNENSTEIN gemeinnutzige GmbH
AWO Fachdienst für Migration und Integration
Prohliser Allee 10
01239 Dresden
telefone MBE: 0351-2881999
Conselhos asilo  0351-26068027
fax: 0351-26066388
E-Mail: migration@awo-sonnenstein.de
Internet: www.awo-sonnenstein.de
Usa carro electrico 1, 9, 13 (paragem Trattendorfer Straße)

Sociedade comuniária sem fins lucrativos SARL (AWO Sonnenstein
gemeinnützige GmbH)
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
conselhamos acompanhamos e supervisamos todos os grupos de emigrantes. Nosso
conselho é gratuito.
Nós mantemos a confidencialidade. Nós não damos aconselhamento jurídico. Nós somos
uma sub-empresa de Welfare Association dos Trabalhadores. A AWO é uma associação
não-confessional e independente para o bem-estar.
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,
nas correspondência, pedidos de emprego, 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.
Nós falamos Russo, Inglês, Búlgaro, servo-croata e alemão
Conselho sobre o Asilo - e monitoria (Asylberatung- und -begleiung
A consulta é confidencial, independente e livre.sem pertenca a qualquer confeção religiosa.
Trabalhamos em estreita colaboração com os serviços sociais especializados, agências
governamentais, instituições de caridade, associações e instituições de ensino,.
Oferecemos consultoria e apoio social na:
...
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- Superaração das barreiras linguísticas
- Aplicação para benefícios sociais
- Nos procedimentos administrativos e consultas médicas
- Na gestão de Propriedade Residencial
- Problemas diários
- Procura de oportunidades educacionais, recreativas e de emprego
- Para os requerentes de asilo reconhecidos
Para os requerentes de asilo já reconhecidos apoiamos ao alugarem seu próprio
apartamento.
Oferecemos consultoria e apoio social na:
- Aplicacao de benefícios sociais
- Encontrar alojamento e autorização de uma proposta
- O contrato de arrendamento e movimento
- Renovação e decoração doméstica
- Gestão de Propriedade Residencial
- A integração no novo ambiente de vida
Em dúvidas sobre a aprendizagem de línguas, escola, educação, trabalho, saúde e
assuntos de família, nós encaminhá-lo para o centro de aconselhamento AWO Migração,
que está localizado nas imediações.
Falamos alemão, Inglês, russo, turco, árabe e curda.

Caritasverband para Dresden e. V.
Migrationsberatungsstelle
Schweriner Straße 27
01067 Dresden
telefone: 0351-4984715
fax: 0351-4984815
Nosso horário trabalho:
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), autocarr
94 (paragem de Schweriner Straße/Musikhochschule)

Liga caritativa de Dresden e. V. (Caritasverband Dresden e. V.)
Quem somos nós:
A liga caritativa de Dresden e.V centro de aconselhamento de migração promove em todo o
país, e é destinado a adultos emigrantes e migrantes 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.
...
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Nossa oferta:
Centro de aconselhamento de emigração para adultos
Aconselhamento, orientação e apoio na vida social, familiar e preocupações pessoais. Ums
dos nosso 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dresdner Verein für soziale Integration von Ausländern und Aussiedlern e. V.
Lingnerallee 3
01069 Dresden
telefone: 0351-4843803
fax: 0351-4843805
E-Mail: viaa.dd@t-online.de
Internet: www.convectus.de
Nosso horário de trabalho: Das segundas as sextas-feiras das 9 as 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 ausländer
und aussidler e. V.)
Quem somos nós:
A associação foi fundada em 1991. Os membros são alemães e imigrantes e emigrantes
provenientes de diferentes países do mundo e por muitos anos a viverem 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 aconselhamento ao preencher formulários ou acompanhar para as autoridades.
Nós interpretamos em procedimentos administrativos, consultas médicas ou fazemos
traduções. Aconselhamos nos casamentos entre famílias binacionais.

...
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Seminários de Integração (Integrationsseminare)
Oferecemos cursos de integração 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.
Conselho: (Beratung)
- Em questões sociais, bem como pessoais e problemas cotidianos
- Acompanhando, se necessário nas instituições da autoridade (por exemplo, escritório de
imigração, habitação, social, educacional, escritório juventude 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
Dresden 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.
Participar para entrar em áreas de desenvolvimento social, educação, saúde e ordem em
Dresden. Eles 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
em uma área específica de responsabilidade une e promove o seu compromisso de cidadão
na comunidade. Os participantes são vistos em público como atores / partes interessadas no
processo de integração. Sua capacidade de integração é visto como enriquecimento.
Orientação para requerentes de asilo (Orientierung für Asylsuchende)
Depois da chegada dos requerentes de asilo encontram situações de vida que trazem para
você todos os dias novos desafios em termos de conhecimentos e experiência. A maioria
dos refugiados vêm de culturas não-européias e nao familiarizadas com as nossas
realidades.
O conteúdo e objetivos do trabalho é:
Para reforçar a vontade dos requerentes de asilo e perceber conscientemente o novo
ambiente, oferemos apoio e atendemos as necessidades do asilo e para lidar com justiça na
sua própria situação.
Testamos medos, preconceitos, para romper barreiras linguísticas, damos possibilidades e
expectativas quanto à matéria de asilo:
- Reforçar a capacidade de iniciativa, auto-ajuda e auto-responsabilidade prontidão e
coopera-racional
- Sensibilização dos requerentes de asilo às suas novas condições de vida
- Orientação para lidar com as novas exigências, apoio na Organisação da vida diária, no
desempenho das suas obrigações de cooperação e desenvolvimento de um senso de
responsabilidade com o meio ambiente
Promover o apoio para a convivência com outras culturas, conhecer e compreender entre
população nativa e a contra parte.

...
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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 os 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 outras
coisas com os cidadaos nativos.
A equipa dos funcionários do setor de voluntariado 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 Straße 12-14
01069 Dresden
telefone: 0351-2026910 ou 0351-2026911
fax: 0351-2026916
E-Mail: post@frauenfoerderwerk.de
Internet: www.frauenfoerderwerk.de
Nosso horário de trabalho: quartas-feiras das 9 - 16 horas
Usa linhas carro eléctrico S1 e S2 (paragem Dresden Hauptbahnhof), linhas de eléctrico 9,
10, 11 (paragem Gret-Palucca-Straße), apanhe o eléctrico 13 (paragem Lennéplatz),
autocarro nr. 66 (Uhlandstraße), o autocarro número 75 (paragem Lennéplatz)

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.
...
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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
Falamos alemão.

Kontaktgruppe Asyl e. V.
Morada:
Emerich-Ambros-Ufer 42
01159 Dresden
Visitando endereço:
Consultório na cave do alojamento partilhado
Florian Geyer-Straße 48
01307 Dresden
E-Mail: kontaktgruppe-asyl@web.de
Internet: www.kontaktgruppeasyl.blogsport.de,
www.facebook.com/kontaktgruppeasyl
Nosso horário de trabalho: sextas-feiras das 16 as 18 horas
Você pode chegar de autocarro linha 62 (paragem Pfeifferhannsstraße)

Grupo de Contacto 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 os muitos obstáculos burocráticos e criarmos
contactos e reuniões locais. Com todo respeito, promovemos pontos fortes resgatamos as
potencialidades dessas pessoas e, disponibilizamos contactos com pessoas independentes.
Nos repudiamo-nos publicamente contra estruturas repressivas e preconceitos rassitas, nós
estamos para uma solidariedade multiracial.
Noss oferta:
Estamos tentando facilitar em Dresden na chegada dos necessitados, para encontrarem
respostas comuns para questões sobre procedimentos de asilo, sobre direito de
pertmanencia, 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 os interpretes e conselheiros adequadas.
Para estas e outras preocupações, oferecemos a nosso auxílio nas sextas-feiras entre as
16-18 horas na cave do alojamento partilhado Florian Geyer-Straße 48. Todos estão
convidados, podem colocar as vossas preocupações e questões invocadas (para além dos

...
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questões de entendimento).
Organizamos esporadicamente atividades recreativas, como ciclismo ou visitas a museus.
Uma vez por ano realizamos um festival de verão para os próximos moradores e moradores
da comunidade em Florian Geyer-Straße e também para os residentes.
Falamos Alemão, Inglês, e não todas as semanas: falamos, francês, russo, árabe.

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V.
Pfotenhauerstraße 22/0104
01307 Dresden
telefone: 0351-45264512
E-Mail: LMdR.Dresden@googlemail.com
Internet: www.deutscheausrussland.de
Nosso horário de trabalho:Segundas-feiras das 10 as 15 horas, quintas-feiras das 13 as 15
horas
Voce pode chegar atravéz das linhas de eléctrico nr.6, 13 (paragem Sachsenallee),
Autocarro nr. 62 (paragem Bönischplatz)

Liga de alemães da Russa 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 e depois da Segunda Guerra Mundial,
depois da 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:
- 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.
Aconselhamo-lo em alemão e russo.

...
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Migração Conselho Consultivo
Pfotenhauerstraße 22/0104
01307 Dresden
telefone: 0351-3114127
fax: 0351-3114127
E-Mail: B.Matthes@LmDR.de
Internet: www.deutscheausrussland.de
Nosso horário de trabalho:das segundas as quintas-feiras das 13 - 17 horas (sem hora
marcada), caso contrário, de acordo com a consulta marcada
Pode chegar atravéz das linhas de eléctrico 6, 13 (paragem Sachsenallee), autocarro 62
(paragem Bönischplatz)

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 e 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, a 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 rede de interculturais / networking e geralmente em serviços
de autoridades administrativas. Nosso conselho 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 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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Cabana - Beratungszentrum
Kreuzstraße 7
01067 Dresden
telefone: 0351-4923362 ou 0351-4923367
fax: 0351-4923360
E-Mail:cabana@infozentrum-dresden.de
Internet: www.infozentrum-dresden.de
Nosso horário de trabalho:das segundas-feiras das 10 as 17 horas, terças-feiras das 13 - 17
horas, quartas-feiras das 14 - 17 horas, quintas-feiras das 13 a 17 horas, sextas-feiras das
10 as 13 horas ou por consulta marcada.
Usa as linhas de eléctrico 1, 3, 4, 7, 12 e 75 autocarro 82 (pargem Pirnaischer Platz) carros
de eléctrico 8, 9 e 11 e linhas de autocarro 75 e 82 (paragem Prager Straße)

Centro Ecumênico de Informação e. V. (Ökumenisches
Informationszentrum e. V.)
Quem somos nós:
O 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:
Centro de aconselhamento e 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.

...
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Opferberatung –Untersrützung für Betroffene rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt
Bautzner Straße 45/47
01099 Dresden
telefone: 0351-8894174, 0172-9741268
fax: 0351-8994193
E-Mail: opferberatung.dresden@raa-sachsen.de
Internet: www.raa-sachsen.de, www.facebook.com/raa.sachsen,
www.twitter.com/RAASachsen
O nosso horário de trabalho:terças-feiras e quintas-feiras das 9 - 12 horas e das 15 - 18
horas e por consulta marcada
Pode chgar atravéz dos eléctricos 6 e 11 (paragem Bautzner Straße /Rothenburgerstraße)

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.
Nós trabalhamos com partido, nos orientamos para o cliente, numa base de aproximidade,
confidencial, multilingual e livre.
Nós falamos várias línguas, com as dificuldades de comunicação, estamos organizando
uma equpa de mediadores de linguas.

...
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Dammweg 5
01097 Dresden
telefone: 0351-87451710
E-Mail: info@saechsischer-fluechtlingsrat.de
Internet: www.saechsischer-fluechtlingsrat.de
Terças-feiras e quartas-feiras das 11 a 15 horas, sextas-feiras das 11 as 13 hoars,
segundas-feiras e quintas-feiras por consulta marcada
Pode chegar atrvéz das linhas de eléctrico 7, 8 (paragem Louisenstraße), e eléctrico número
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. Ele assume partido do lado dos interesses legit
imos dos fugitivos e garante o controle público na aplicação dos procedimentos de asilo e os
requerentes de asilo na Saxónia.
Nossa oferta:
O Conselho de Refugiados Saxónia e. V. fornece aconselhamento aos requerentes de asilo
e pessoas atoleradas. A consulta refere-se a questões sociais e legais do asilo e da
integração em cursos de alemão e no mercado de trabalho.
Nós falamos Inglês, francês, italiano, holandês, árabe, persa (farsi, dari, tadjique), turco,
azeri, uzbek, turkmen, tatar, curda e urdu.

Studentenwerk Dresden
Fritz Loeffler-Straße 18
01069 Dresden
telefone: 0351-4697661
E-Mail: sozialberatung@studentenwerk-dresden.de
Internet: www.studentenwerk-dresden.de
Nosso horário de trabalho: Terças-feiras das 9 as 12, 13 as 17:00 horas, quintas-feiras das
13 as 17 horas por consulta.
Linha 3, 8 (paragem Reichenbachstraße), autocarro eléctrico nr. 66 (paragem
Reichenbachstraße)

...
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Serviços para estudantes Dresden (Studentenwerk Dresden)
Nossa oferta:
Aconselhamento social
O aconselhamento geral social é atravéz da pessoa de contactos se os estudantes
nacionais e estrangeiros verem-se em dificuldades financeiras durante os seus estudos.
Problemas de negócio são:
- Segurança dos meios de subsistência no estudo (excepto BAföG)
- Gravidez e licença parental durante o estudo
- Oportunidades de apoio para deficiêntes em estudo
- Oportunidades de apoio a estudantes de origem internacional
Juntos, tentamos encontrar orientação e soluções para aqueles que procuram conselhos ou
transmitimos a outros órgãos competentes. O aconselhamento Social do conselho de
estudantes é confidencial.
Nós falamos Inglês e Alemão.

Verein der Vietnamesen in Dresden e. V.
Pfotenhauer Straße 70
01307 Dresden
fax: 0351-4466276
E-Mail: buitruongbinh@hoinguoivietdresden.de
Internet: www.hoinguoivietdresden.de/Ansprechpartner.htm
Linhas de autocarro 62 (paragem Gutenbergstraße)

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.
...
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Martin-Luther-Straße 21
01099 Dresden
telefone: 0351-5635582, 0176-38803427
E-Mail: verein@afropa.org
Internet: www.afropa.org
Nosso horário de trabalho:por consulta marcada 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 fundaram uma associação
para a promoção da entendimento Africano-Europeu. O objetivo atravéz 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 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 que é de origem imigrante que
podem contribuir com a sua experiência. A consulta pode ser realizada a pedido em
questões de vida e problemas interculturais e sociais, em integração na vida cotidiana. O
conselho é geralmente entendido como uma consulta inicial e transmite aos consultadores
se necessário para outras organizações tecnicamente competentes.
Falamos Alemão, Português (língua materna) e Inglês. A pedido também interlocutores e
interlocutoras em turco, búlgaro, espanhol, Suáyili e francês.

ZMO Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugend e.V (ZMO-Jugend e. V.)
Kipsdorfer Straße 100
01277 Dresden
telefone: 0351-2899276
E-Mail: zmo-jugend@web.de
Internet: www.zmo-jugend.de

...
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horas, sextas-feiras das 10 a 12 horas
Usa as linhas de eléctrico 4, 10 (paragem Altenberger Straße), linhas de autocarro nr. 65,
85, 87 (paragem Altenberger Straße)

Cooperação com a Europa de Leste e da Juventude. V.
(Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugend e. V. (ZMO-Jugend e. V.)
Quem somos nós:
O ZMO-Jugend e. V. é uma organização sem fins lucrativos e membro de organizações
independentes reconhecidas para a ajuda da juventude. O principal objetivo do nosso
trabalho é apoiar os jovens com origem imigrante com base na sua integração social e
cultural e promover, para manter a identidade cultural de origem e promover o entendimento
intercultural. AsNossas grandes ofertas estão abertas tanto para os emigrantes assim como
para as crianças e adolescentes nativos. As ofertas para as crianças e os jovens na nossa
associação é diversificada ela inclui consultoria, trabalhando com grupos, cámbios abertos e
temáticos, projetos e eventos.
Nossa oferta:
Conselho
Oferecemos consultoria para repatriados retardados, refugiados judáicos, requerentes de
asilo e imigrantes, em resumo, para todas as pessoas que não podem ou não estão ainda
aptos com próprios esforços de resolver (por exemplo, devido à linguagem, problemas de
orientação) os seus problemas relacionados com a integração. Aqui vamos nos concentrar
nas vidas das pessoas que procuram ajuda e ir aos problemas existentes em conjunto com
eles. Desde 2014, realizamos consultas para os pais de origem imigrante e requerentes de
asylo, à colocação de crianças em creches, tais como creche, escola e infantários, da
família, bem como alunos do ensino primário e as suas crianças da escola primária ou ainda
no berço. A atividade do conselho inclui:
- Assistência no preenchimento de formulários, procurar creche e infantários para crianças
adequado, fazendo contato com os escritórios e centros de dia, acompanhamento e
tradução se for necessário
- Aconselhamento sobre a escolaridade e problemas das crianças na escola
- Quando se trata de aconselhamento educacional, oferecemos segurança e orientação para
os pais.
Falamos alemão e russo.
(Landeshauptstadt Dresden, Integrations- und Ausländerbeauftragte,
auslaenderbeauftragte@dresden.de, Stand: August 2015)

