Για παιδιά και εφήβους ψυχοθεραπεία
für interkulturelle Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie

Ο δρόμος προς την Praksis

Der Weg zur Praksis

Πάρτε το τραμ 102Μπορείτε
προς Uhlenhorst από τη
στάση του Thüringer Str. Και
με τα λεωφορεία 122 124 ή
πηγαίνετε στη στάση Ulmenallee. H Praksis βρίσκεται
στην περιοχή του εν λόγω
Σταματά και είναι σε κοντινή
απόσταση μόλις λίγα λεπτά
μακριά. Τα τροχοφόρα ή
αυτοκινητιστέςδωρεάν χώρο
στάθμευσης μπροστά ή εκτός
διαθέσιμη Praksis.

Mit der Straßenbahn 102
fahren Sie in Richtung Uhlenhorst bis zur Haltestelle
Thüringer Straße. Und mit
den Bussen 122 oder 124
fahren Sie bis zur Haltestelle Ulmenallee. Die Praksis befindet sich in der Nähe
dieser Haltestellen und ist
zu Fuß in wenigen Minuten
erreichbar. Rad- oder Autofahrern stehen kostenlose
Parkplätze vor oder neben
der Praksis zur Verfügung.

Παροχή ψυχοθεραπευτές παιδιών και εφήβων. Με
προβλήματα ψυχικής υγείας και ολοκληρωμένη βοήθεια
Επιτροπής. Βοήθεια από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ηλικία
των 21. Η ενίσχυση αυτή εξυπηρετεί μια ψυχική ασθένεια.
Να αναγνωρίσει, να τους θεραπεύσει, την πρόληψη ή την
ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου επιδείνωσή
τους. Από ψυχική ασθένεια, μια παθολογική διαταραχή.
Αντίληψη, τη συμπεριφορά, την επεξεργασία περίπτωση,
οι κοινωνικές σχέσεις και οι σωματικές λειτουργίες είναι
κατανοητές. Η έγκαιρη χρήση. Εγκριση της συνδρομής
μπορεί συχνά σοβαρές ψυχολογικές ή. Αποτρέποντας
ψυχοσωματικές ασθένειες. Εκτός από τη συνήθη
φροντίδα για μένα είναι ιδιαίτερα καλά η καλλιέργεια
ευαίσθητη, μητρική γλώσσα φροντίδα ψυχοθεραπευτικές
των ασθενών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην καρδιά.

PRAKSIS – Dieter Schardt και την ομάδα
Cheruskerstr. 50
45479 Mülheim an der Ruhr-Broich
τηλέφωνο:
φαξ: 		
σμάλτο:
κρατώ:

(0208) 44 53 53 6
(0208) 44 53 54 6
info@praksis-kjp.de
www.praksis-kjp.de

με συναισθηματικές διαταραχές, άγχος, κατάθλιψη, καταναγκασμούς, αδελφός αντιπαλότητα

PRAKSIS

¬

στa μάθηση και την απόδοση των προβλημάτων
στο Σχολείο, στην εκπαίδευση ή στην εργασία

¬

με την εμπειρία των διακρίσεων, για παράδειγμα.
ως βάση της αναπηρίας, θρησκείας, χρώματος
του δέρματος ή του Φόντο Μετανάστευση
με οξείες ή χρόνιες κατάσταση έκθεσης,Ασθένεια,
ψυχική και σωματική βία, ψυχική ασθένεια του
ενός ή και των δύο γονείς
σε ψυχοσωματικές διαταραχές, κοιλιακούς και
τους Πονοκέφαλος, ενούρηση, διαταραχές στην
πρόσληψη τροφής

¬
¬

Για παιδιά και εφήβους ψυχοθεραπεία
für interkulturelle KINDER-und JugendlichenPsychotherapie

Βοήθεια για τους γονείς και τους συγγενείς
Τακτικές συζητήσεις με τους γονείς, τους συγγενείς και
το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την επιτυχία της θεραπείας. Με αυτόν τον τρόπο,
ζ. Β. Σχέσεις συγκρούσεις είναι καλύτερη επεξεργασία
και. Mπορεί να οδηγήσει σε ένα περιβάλλον που
προάγει την ανάπτυξη.

Επί των δικαστικών εξόδων

Η διεύθυνσή μας / Unsere Adresse

¬

Το παιδί και έφηβος ψυχοθεραπεία σε δημόσια
ασφαλισμένοι λαμβάνονται κατόπιν αιτήσεως των
ασφαλιστικών εταιρειών για την υγεία. Ακόμη και
οργανώσεις παροχής βοήθειας, ιδιωτικά κεφάλαια, τα
γραφεία κοινωνικής πρόνοιας για νέους και άλλους
πληρωτές έρχονται μερικώς ή ολικώς υπεύθυνοι για
οποιοδήποτε κόστος.

Foto: T. de Maan

Η συμβουλευτικής και θεραπείας Προσφορά
m Ψυχοθεραπευτικό Διαγνωστικά και θεραπεία
m Οικογενειακή θεραπεία για όλη την οικογένεια ή
το μέρος της οικογένειας και μια βάση προσέγγισης
m Ατομικό, οικογενειακό και συγγενείς κλήσεις
m Παροχή συμβουλών νηπιαγωγεία, σχολεία και
άλλων κοινωνικών θεσμών

DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

PRAKSIS

Βοήθεια και υποστήριξη

DIETER SCHARDT

Θεραπεία και την παροχή συμβουλών
σετουρκικά, αγγλικά
και Ολλανδικά.

Βοήθεια για τα παιδιά και τους εφήβους

¬

με διαταραχές συμπεριφοράς, επιθετική συμπεριφορά, ψέμα, κλοπή Σχολή άγχος και την άρνηση

¬

στην χωρισμού και του διαζυγίου προβλήματα ή
άλλες οικογενειακές κρίσεις

ημερομηνίες μετά από συμφωνία
Termine nach Vereinbarung

Hilfe und Unterstützung

Hilfe für Eltern und Angehörige

Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten bieten
bei seelischen Problemen umfassende Hilfe und Unterstützung vom Säuglingsalter bis zum 21. Lebensjahr
an. Diese Hilfe dient dazu eine seelische Krankheit
zu erkennen, sie zu heilen, ihre Verschlimmerung zu

Für den Erfolg der Therapie sind regelmäßige Gespräche mit Eltern, Angehörige und anderen Bezugspersonen besonders wichtig.

verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Als
seelische Krankheit kann eine krankhafte Störung der
Wahrnehmung, des Verhaltens, der Erlebnisverarbeitung, der sozialen Beziehungen und der Körperfunktionen verstanden werden. Die frühzeitige Inanspruchnahme dieser Hilfe kann oft schwere psychische oder
psychosomatische Krankheiten verhindern.
Neben der Regelversorgung liegt mir besonders auch
die kultursensible, muttersprachliche
pschychotherapeutische Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Migrationshintergrund am Herzen.

Hilfe für Kinder und Jugendliche
m bei Störungen des Sozialverhaltens aggressivem Verhalten, Lügen, Stehlen,
Schulangst und –verweigerung
m

bei Trennungs- und Scheidungsproblemen
oder anderen familiären Krisen

m

bei emotionalen Störungen, Ängsten, Depressionen, Zwängen, Geschwisterrivalität

Das Beratungs- und Therapieangebot
m
m

bei Lern- und Leistungsstörungen in der
Schule, bei der Ausbildung oder auf der Arbeit

¬ Psychotherapeutische Diagnostik

bei Diskriminierungserfahrungen, z. B. aufgrund von Behinderung, der Religionszugehörigkeit, der Hautfarbe oder des
Migrationshintergrundes

¬ Familientherapie mit der gesamten Familie

m

bei psychosomatischen Störungen, Bauch- und
Kopfschmerzen, Einnässen, Essstörungen

m

bei der Vermittlung weiterer Hilfsangebote

Die Kosten
Die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie wird
bei gesetzlich und privat Versicherten von den
Krankenkassen übernommen.

und Behandlung

oder der Teilfamilie auch aufsuchend

¬ Einzel-, Familien- und Angehörigenge-

spräche (deutsch, niederländisch, türkisch)

¬ Beratung von Kindergärten, Schulen und
anderen sozialen Einrichtungen

Therapie und Beratung auch in türkisch,
englisch und niederländisch - und in
weiteren Sprachen bei Begleitung
eines „Dolmetschers“

