
Jeni të shqetësuar sepse ndoshta dikush është 
radikalizuar?

Jeni të shqetësua sepse dikush në mjedisin tuaj 
kritikon mënyrën tuaj të besimit dhe dëshiron 
të imponojë në agresive mënyrën e tij fetare të 
jetesës?

Jeni të shqetësuar ose keni frikë për vete apo të 
tjerët sepse dikush e justifikon dhunën dhe terrorin 
mbi bazë fetare apo madje e lartëson?

Ne jemi një qendër konsulence në fushën e 
ekstremizmit mbi baza fetare. Ne ju ndihmojmë 
nëse bini në kontakt me persona që simpatizojnë ose 
shpërndajnë mendime ekstremiste.

Ne ju këshillojmë me kënaqësi në institucionin 
tuaj, në një vend tjetër ose me telefon – si të keni 
dëshirë. Na telefononi me kënaqësi. Qendra jonë e 
konsulencës është e njohur në institucionin tuaj.

IFAK e.V. është një organizatë joqeveritare që 
angazhohet vullnetarisht në punën për persona të 
çdo moshe, gjinie apo origjine.

Ne ju këshillojmë në mënyrë anonime, mbi bazë 
konfidenciale, në gjuhën arabe, gjermane, angleze, 
kurde, ruse dhe turke. Konsulenca jonë është falas.

Ju ndihmojnë me kënaqësi! Nëse keni pyetje 
ose pasiguri, na telefononi me kënaqësi.  
Ne këshillojmë

 ‧ Në mënyrë anonime!
 ‧ Falas!
 ‧ Në disa gjuhë!
 ‧ Në mënyrë konfidenciale!

Adresa: Kortumstr. 106-108, 44787 Bochum
Telefon: +49 234 / 687 266 64
Celular: +49 170 / 60 71 202
Mail: info@grenzgaenger.nrw
Web: www.grenzgaenger.nrw

KONTAKT

JU KENI PASIGURI, PROBLEME OSE PYETJE LIDHUR 
ME FORMAT E RADIKALIZIMIT?

LAJMËROHUNI!

QENDRA E KONSULENCËS NË 
FUSHËN E TEMËS

BERATUNGSNETZWERK GRENZGÄNGER
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QASJA JONË E KONSULENCËS

Qëllimi ynë që, nëpërmjet sqarimit dhe konsulencës,  
të dallohen procese të radikalizimit, të parandalohen 
ose të merren masat e duhura ndaj radikalizimit që  
ka ndodhur.

Ne jemi një ekip i përbërë nga psikologë/psikologe, 
shkencëtarë/shkencëtare mbi Islamin, pedagogë/
pedagoge dhe punonjës/e socialë/e. 

Ne ju këshillojmë për të gjitha pasiguritë, problemet 
dhe pyetje që ju ndoshta keni lidhur me e ekstremizmin 
mbi baza fetare. 

Konfliktet ndodhin shpesh aty ku njerëzit jetojnë afër 
njëri-tjetrit dhe kanë mendime të ndryshme. 

Ne ju forcojmë ju dhe mjedisin tuaj, dhe ju shoqërojmë, 
nëse dëshironi, edhe gjatë bisedave me qendra të tjera, 
të tilla si Zyra e të Huajve, Zyra e të Rinjve, ose Policia.

Kjo është e rëndësishme për ne: 

Ne e diskutojmë gjithmonë së bashku mbi mënyrën dhe 
për sa kohë mund t‘ju ndihmojmë!

Ne bashkëpunojmë me ju!

Ne ju ofrojmë edhe këshillim dhe terapi në fushën e 
ekstremizmit mbi baza fetare.

Ju mund të vini te ne, për shembull, nëse ekstremizmi 
mbi baza fetare shkakton probleme të tjera:

 ‧ Frika, mërzitje ose probleme të tjera psikike
 ‧ Konflikte partneriteti, në të cilët bëhet fjalë  

 edhe për fenë 
 ‧ Përvoja traumatike, për shembull për shkak  

 të dhunës ekstremiste
 ‧ Kriza besimi dhe jete

Ne ju ndihmojmë edhe për të gjetur mbështetje të tjera 
dhe, në rastin e ngarkesës psikike ose problemeve të 
varësisë, ju ndërmjetësojmë në qendra konsulence të 
specializuara.

Lajmërohuni!

SI MUND T‘JU NDIHMOJMË?

BERATUNGSNETZWERK
GRENZGÄNGER

0234 687 266 64


