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Saúde (Gesundheit)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frauen- und Mädchengesundheitszentrum MEDEA e. V.
Prießnitzstraße 55
01099 Dresden
telefone: 0351-8495679
E-Mail: medea-dresden@gmx.de
Internet: www.medea-dresden.de
Usa as linhas de eléctrico 7, 8 (paragem Bischofsweg), eléctrico 11 (paragem
Prießnitzstraße ou Diakonissenkrankenhaus), eléctrico 13 (paragem Alaunplatz)

Mulheres e Meninas Centro de Saúde MEDEA e. V. (Frauen- und
Mädchengesundheitszentrum MEDEA e. V.)
Quem somos nós:
Por mais de 20 anos que estamos ativos no campo da promoção da saúde e
aconselhamento de mulheres e meninas. Em nosso trabalho, combinamos problemas de
saúde com o contexto mundo da vida específico em termos de género e psicossocial de
meninas e mulheres. Reforçamos a auto-competência como um objetivo essencial.
Nossa oferta:
Aconselhamento psicológico para as mulheres requerentes de asilo (Psikologische
Beratung für Asyl suchende Frauen)
Para as mulheres no processo de asilo, oferecemos os seguintes servicos:
- Aconselhamento individual
aconselhamento psicológico (ansiedade, insônia, depressão, família
Problemas, de solidão, ...)
Consulta com queixas psicossomáticas (dor de cabeça, dor nas costas, entre outras queixas
de origem obscura)
Consultas sobre problemas ginecológicos (cólicas menstruais, miomas, desconforto
abdominal inferior, etc.)
As discussões sobre gravidez, parto e maternidade
Conselhos sobre contraceptivos e métodos
Conselhos sobre alimentação saudável - o que está na nossa alimentação?
Grupo de Ofertas (Gruppenangebote)
Wen-Do - auto-afirmação, treinamento de auto-defesa
Pequeno-almoço Feminina
actividades conjuntas, tais como cozinhar, assar, artesanato, passeios
Falamos alemão e trabalhamos com interprestes comunais conforme a necessidade.

-2Männernetzwerk Dresden e. V.
Schwepnitzer Straße 10
01097 Dresden
telefone:0351-7966348
: 0351-7966351
E-Mail: gesundheit@mnw-dd.de
Internet: www.maennernetzwerk-dresden.de
Nosso horário de trabalho: Aconselhamento psicossocial:Terças-feiras das 10 a 12 horas
Encontro aberto terças-feiras das 14-16 horas
Acessibilidade telefone para votar o caminho a seguir: em dias de semana das 10-15 horas,
além de secretária eletrônica.
Pode chegar atravéz das linhas de eléctrico 7, 8 (paragem Louisenstraße), carro electrico
S1, S2 (paragem Bahnhof Neustadt)

Rede masculina Dresden e. V. (Männernetzwerk Dresden e. V.
Quem somos nós:
A rede masculina Dresden e. V. é composta profissionalmente e individulamente desde
2003 de temas específicos sobre homens. Discute e estabelece coneções com as devidas
instituições específicas. O objetivo é ser ponto de contacto com ofertas especiais para os
meninos e homens, bem como profissionais e sociais para desenvolver consciência de
gênero trabalhando. A rede masculina Dresden e. V. oferece exatamente o que promete:
Quem se incere nesta organisacao, não tem qualquer obrigação duradoura, nem deve ser
membro da associação, e pode ainda participar em eventos. É apenas o princípio da
voluntariedade. Trabalho da rede masculina, assistecia sociail, técnicas, sociológica,
consultoria sistêmicas, advogados. Os funcionários têm vasta experiência em diferentes
campos e tem experiência com todos os grupos etários e suas questões. Como pode-se
mencionar um exemplo: Meninos e homens jovens, os migrantes e os refugiados, homens
desempregados de longa duração, os homens exercem a violência no lar, pais e homens
afetados pela separação.
Nossa oferta:
A promoção da saúde para os requerentes masculinos de o asilo
Para os homens no processo de asilo, oferecemos os seguintes servicos:
- Café dos homens formadores, espaço seguro para a troca e encontro de homen
requerente de asilo
- Informação, aconselhamento e assistência em questões práticas na vida
- Aconselhamento psico-social dos homens requerentes de asilo
- O conhecimento sobre problemas de saúde que surgem no contexto da masculinidade,
migração e dos refugiados
- Fornecimento de informações sobre o sistema de saúde da alemanhã
- Orientação e apoio no desenvolvimento do ambiente social imediato para requerentes de
asilo para Homens
- Informação e assistência com orientação para actividades culturais, desportivas e outras
coisas benovolentas, como possibilidades de engajamento cívico
...
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Falamos alemão e inglês (intérpretes de outras línguas a pedido).
(Landeshauptstadt Dresden, Integrations- und Ausländerbeauftragte,
auslaenderbeauftragte@dresden.de, Stand: August 2015)

