
Está preocupado com a possibilidade de alguém se 
radicalizar?

Está preocupado porque alguém próximo de si está 
a criticar o seu tipo de crença e está a tentar impor, 
de forma agressiva, o seu estilo de vida religioso?

Está preocupado ou com medo por si ou pelos 
outros porque alguém justifica ou até glorifica o uso 
da violência e do terror com a religião?

Somos um centro de aconselhamento na área do 
extremismo religioso. Podemos ajudá-lo caso 
contate com pessoas que simpatizem ou divulguem 
ideias extremistas.

Teremos todo o gosto em aconselhá-lo nas suas 
instalações, noutro local ou por telefone, a escolha é 
sua. Entre em contato connosco telefonicamente. O 
nosso centro de aconselhamento é uma organização 
conhecida.

A IFAK e.V. é uma organização não governamental 
que se dedica, de forma voluntária, ao trabalho com 
pessoas de todas as idades, género ou origem.

Disponibilizamos aconselhamento de forma anónima 
e confidencial em árabe, alemão, inglês, curdo, russo 
e turco. O nosso aconselhamento é gratuito.

Teremos todo o gosto em ajudá-lo! Em caso 
de dúvidas ou inseguranças, não hesite em 
contatar-nos. Aconselhamos

 ‧ anonimamente!
 ‧ gratuitamente!
 ‧ em vários idiomas!
 ‧ confidencialmente!

Endereço: Kortumstr. 106-108, 44787 Bochum
Telefone: +49 234 / 687 266 64
Telemóvel: +49 170 / 60 71 202
E-mail: info@grenzgaenger.nrw
Página de Internet: www.grenzgaenger.nrw

CONTATO

TEM INSEGURANÇAS, PROBLEMAS OU DÚVIDAS 
SOBRE AS FORMAS DE REDICALIZAÇÃO?

ENTRE EM CONTATO CONNOSCO!

CENTRO DE ACONSELHAMENTO 
NA TEMÁTICA DO

BERATUNGSNETZWERK GRENZGÄNGER

BERATUNGSNETZWERK GRENZGÄNGER



A NOSSA ABORDAGEM  
DE ACONSELHAMENTO

O nosso objetivo consiste em identificar processos 
de radicalização através do esclarecimento e 
aconselhamento, desencorajar a radicalização ou 
tomar as medidas necessários no caso da radicalização 
já ter ocorrido.

Somos uma equipa composta por psicólogos*(as), 
investigadores*(as) do islamismo, pedagogos*(as)  
e assistentes sociais*. 

Iremos aconselhá-lo em todas as inseguranças, 
problemas ou questões que possa ter acerca do 
extremismo religioso. 

Os conflitos acontecem geralmente quando as  
pessoas vivem próximas umas das outras e têm 
opiniões diferentes. 

Iremos apoiá-lo a si e a todos os que estão ao seu redor 
e acompanhá-lo, se assim o pretender, até mesmo nas 
conversas com outras entidades como o serviço de 
estrangeiros, o serviço de apoio a crianças ou a policia.

Isto é importante para nós: 

Discutimos sempre em conjunto consigo, como e 
durante quanto tempo poderemos ajudá-lo!

Trabalhamos em conjunto consigo!

Disponibilizamos também aconselhamento psicossocial 
e terapia na área do extremismo religioso.

Poderá procurar-nos, por exemplo, se o extremismo 
religioso estiver a causar problemas adicionais:

 ‧ Angústias, tristeza ou outros problemas mentais
 ‧ Conflitos no relacionamento que também estejam 

 relacionados com a religião 
 ‧ Experiências traumáticas, por exemplo causadas 

 por violência extremista
 ‧ Crises de fé e existenciais

Podemos também ajudá-lo a procurar apoio 
adicional e fazer o encaminhamento para centros de 
aconselhamento especializados, caso sofra de tensão 
psicológica ou problemas de dependência.

Entre em contato connosco!

COMO É QUE O PODEMOS AJUDAR?

BERATUNGSNETZWERK
GRENZGÄNGER

0234 687 266 64


