
Да ли сте забринути, да би се неко могао 
радикализовати?

Да ли сте забринути, јер неко у вашој околини 
критикује Вашу веру и агресивно покушава да 
вам наметне свој верски начин живота?

Да ли сте забринути или се бојите за себе или 
друге, јер неко верски оправдава или чак велича 
насиље и терор?

Ми смо саветовалиште у области верског 
екстремизма. Помоћи ћемо Вам, када дођете у 
контакт са људима који симпатизују или шире 
екстремистичке идеологије.

Радо ћемо Вас саветовати у вашој установи, 
на другој локацији или телефоном - како год 
Ви желите. Слободно нас позовите. Наше 
саветовалиште је познато у Вашој установи.

IFAK e.V. је невладина организација која 
волонтира у раду за људе свих старосних група, 
пола или порекла.

Саветујемо Vас анонимно, на поверљивој  
основи и на арапском, немачком, енглеском, 
курдском, руском и турском језику. Наше 
саветовање је бесплатно.

Радо ћемо Вам даље помоћи! У случају 
питања или ако нисте сигурни, слободно 
нас позовите. Ми саветујемо

 ‧ Анонимно!
 ‧ Бесплатно!
 ‧ Вишејезично!
 ‧ Поверљиво!

Адреса: Kortumstr. 106-108, 44787 Bochum
Тел.: +49 234 / 687 266 64
Мобител: +49 170 / 60 71 202
Мејл: info@grenzgaenger.nrw
Веб-страница: www.grenzgaenger.nrw

КОНТАКТ

ИМАТЕ ЛИ НЕСИГУРНОСТИ, ПРОБЛЕМА ИЛИ 
ПИТАЊА О ОБЛИЦИМА РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ?

ПОЗОВИТЕ НАС ОДМАХ!

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА  
ТЕМАТСКУ ОБЛАСТ

BERATUNGSNETZWERK GRENZGÄNGER

BERATUNGSNETZWERK GRENZGÄNGER



НАШ САВЕТОДАВНИ ПРИСТУП

Циљ нам је да идентификујемо процесе 
радикализације кроз просвећивање и савете, да 
их спречимо односно ако се радикализација већ 
догодила, да предузмемо праве мере.

Ми смо тим који се састоји од психолога*, исламских 
научника*, педагога*и социјалних радника*. 

Ми Вас саветујемо код свих несигурности,  
проблема или питања, која можда имате о верски 
утемељеном екстремизму. 

Сукоби се често дешавају тамо где људи живе у 
близини једни других и имају различита мишљења. 

Ми оснажујемо Вас и људе око Вас, а ако то желите 
пружамо Вам и подршку у разговорима са другим 
службама, попут имиграционих власти, службе за 
заштиту младих или полиције.

Ово нам је важно: 

Ми увек заједно разговарамо о томе, како и колико 
дуго Вам можемо помоћи!

Ми сарађујемо са Вама!

Такође нудимо психосоцијално саветовање и 
терапију у области верског екстремизма.

На пример, можете нам се обратити, када верски 
екстремизам изазове додатне проблеме:

 ‧ страхови, туга или други психички проблеми
 ‧  конфликти са партнером, који се такође 

 тичу вере 
 ‧ трауматична искуства, на пример услед 

 екстремистичког насиља
 ‧ верске и животне кризе

Такође ћемо Вам помоћи да потражите додатну 
подршку и упутити Вас у специјална саветовалишта 
у случају психолошког стреса или проблема са 
зависношћу.

Контактирајте нас!

КАКО МОЖЕМО ДА ВАМ ПОМОГНЕМО?

BERATUNGSNETZWERK
GRENZGÄNGER

0234 687 266 64


