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Jugend- und Eingliederungshilfe

Con đường rộng mở
dẫn đến tương lai.

Hỗ trợ và giúp đỡ cho thanh 
thiếu niên, trẻ em và gia đình

Thật hiệu nghiệm – Hoạt động
xã hội mang tính tổng thể

Sát cánh cùng gia đình Việt  
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xã Hội  
Ostkreuzcity gGmbH

Chúng	tôi	sát	bước	cùng	quí	vị	 -	những	người	khách	cần	sự	trợ	
giúp	-		Cùng	nhau	chúng	ta	sẽ	tìm	ra	những	giải	pháp	phù	hợp	và	
có	hiệu	quả	nhất.

Khách	của	chúng	tôi	là	các	bậc	cha	mẹ	cùng	gia	đình,	thanh	thiếu	
niên	và	trẻ	em	ở	các	độ	tuổi	khác	nhau.	Bao	gồm	cả	những	người	
nhập	cư,	trẻ	em	bị	tàn	tật,	và	những	người	bị	bệnh	tâm	lý	–	tâm	
thần.

Chúng	tôi	tư	vấn	và	hỗ	trợ	cho	quí	vị	nhận	được	sự	giúp	đỡ	từ	sở	
Thanh	Thiếu	Niên	 (Jugendamt)	 và	 sở	Xã	Hội	 (Sozialamt).	 	Nhằm	
giúp	cho	quí	vị	có	cái	nhìn	mới	mẻ,	tìm	lại	được	sự	tự	tin,	kỹ	năng	
sống	mới	cho	bản	thân	và	gia	đình.	

Cùng nhau cảm nhận hạnh phúc

Hỗ trợ và giúp đỡ các gia đình nhập cư

Con người thật đa dạng – Chúng tôi cũng vậy.

Công	ty	chúng	tôi	hoạt	động	theo		các	hệ	thống	quy	luật	nhất	định,	
giàu	chuyên	môn	trong	lĩnh	vực,	kèm	theo	bản	chất	đa	dạng	của	
văn	hóa.

Thế	mạnh	của	chúng	tôi	là	một	đội	ngũ	cán	bộ	đầy	năng	lực,	giàu	
kinh	nghiệm,	giàu	chuyên	môn	trong	cộng	tác	hoạt	động	xã	hội,	
đến	từ	các	nền	tảng	văn	hóa	khác	nhau	như:	
Việt	Nam,	Cộng	hoà	liên	bang	Đức,	Thổ	Nhĩ	Kỳ,	Nam	Tư,	Albania,	Ba	
Lan,	Nga,	Ả	Rập	và	Kurdistan.

Mục	đích	của	chúng	tôi	là	khuyến	khích	sự	can	đảm	tự	tin,	suy	nghĩ	
đa	chiều,	đổi	mới	tư	duy	để	hướng	tới	một	kết	quả	sống	tốt	đẹp.

Lắng	nghe,	quan	tâm	và	tế	nhị	là	những	đặc	điểm	của	con	người	
để	đem	lại	được	mối	quan	hệ	tốt	và	thành	công	trong	công	việc,	
mà	những	người	làm	công	tác	xã	hội	như	chúng	tôi	luôn	đặt	lên	
hàng	đầu.

Đồng hành cùng sự phát 
triển của gia đình bạn 

Bảo vệ mẹ và bé / Bảo vệ cha và bé



Cung cấp dịch vụ:

Giúp Đỡ Thanh Thiếu Niên theo các điều luật §§ 18.3, 19, 27.2, 
27.3, 29, 30, 31, 35, 35a trong Bộ Luật Xã Hội 8 (SGB VIII)

•	 Hỗ	trợ	tại	gia	về	vấn	đề	giáo	dục:	Tư	vấn	về	gia	đình,		 	
	 Giúp	đỡ	gia	đình	về	sư	phạm	xã	hội,	Giám	hộ	giáo	dục,		 	
	 Sinh	hoạt	xã	hội	theo	nhóm,	Sát	cánh	cá	nhân	về	vấn	 
	 đề	Giáo	dục	và	Xã	hội

•	 Đồng	hành	phù	hợp	với	điều	luật	§§18.3 

•	 Giúp	đỡ	ổn	định	cuộc	sống	trong	mối	quan	hệ	 
	 Mẹ-Bố-Con	theo	điều	luật	§19	SGB	VIII	(Dịch	vụ	chăm	 
	 sóc	cho	từng	cá	nhân	và	hoạt	động	nhóm	với	sự	quan	 
	 tâm	-	24/24)

•	 Liệu	pháp	sống	theo	nhóm	cho	thanh	thiếu	niên	và	 
	 trẻ	em	tự	kỷ,	kết	hợp	với	Jugendheim	của	GFB	ở	Stolpe/ 
	 Uckermark Giúp đỡ gia đình về vấn đề Giáo dục và Xã 

hội Liệu pháp gia đình mang tính tổng thể

Liên kết tình cảm gia đình

Giúp đỡ hòa nhập xã hội theo điều luật  
§§ 53, 54 SGB XII   

•	 Giúp	đỡ	và	hỗ	trợ	đặc	biệt	cho	thanh	thiếu	niên,	trẻ	em	 
tàn	tật	

•	 Sinh	hoạt	nhóm	cho	trẻ	em	tàn	tật	từ	12	tuổi	trở	lên	ở	Ju-
gendhaus	Chip,	quận	Kreuzberg

•	 Giúp	đỡ	và	sát	bước	cùng	người	tàn	tật	/	người	thiểu	năng	
trí	tuệ	ở	tuổi	vị	thành	niên	

•	 Sát	bước	trong	cuộc	sống	cùng	người	bị	nghiện	hoặc	giúp	
đỡ	cho	người	bị	bệnh	tâm	lý	–	tâm	thần

•	 Sát	cánh	cá	nhân	cùng	người	Việt	bị	bệnh	tâm	lý	–	tâm	thần	

•	 Vietnamambulanz	(Điều	trị	ngoại	trú	cho	người	Việt)	ở	
Bệnh	viện	Elisabeth-Herzberge	tại	quận	Lichtenberg:	 
Tư	vấn	và	sinh	hoạt	nhóm	cho	bệnh	nhân	nói	tiếng	ViệtKhích lệ, hỗ trợ sự Tự  

lập và Phát triển tiềm năng

Sát cánh cá nhân cùng thanh thiếu  
niên và trẻ em bị tàn tật 

Luôn sẵn sàng tiếp đón Quí vị 

In Beziehung sein

Ostkreuzcity
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xã Hội OstkreuzCity
Người	phụ	trách:	Trần	Thanh	Thuỷ

Văn phòng tư vấn cho người Việt
Herzbergstr. 128-139, 10365 Berlin
(Tòa nhà 1, Phòng 408) Đồng Xuân
ĐT/Fax: 030 - 23 92 12 67
Email: info@ostxcity.de
Mục	Đích	tư	vấn	về	sự	trợ	giúp	của	Jugendamt	và	 
Sozialamt,	Xin	đặt	lịch	hẹn	qua	điện	thoại

Trụ sở chính
Ostkreuz	City	gGmbH,	Sonntagstraße	1,	10245	Berlin
ĐT: 030 2 91 88 57	Fax:	030	27	57	44	06
Trang	web:	www.ostxcity.de
Thời	gian	mở	cửa:
Mo	-	Mi	8	bis	16.30	Uhr,	Do	8	bis	18	Uhr,	Fr	8	bis	15	Uhr

Giám đốc điều hành: Joachim	Römhild

Các dịch vụ nổi bật và các Phương pháp làm việc của công ty chúng tôi 

• Marte Meo	–	Tư	vấn	qua	sự	hỗ	trợ	hỗ	của	video	và	tập	luyện	trong	
khuôn	khổ	dành	cho	bố	mẹ	và	những	người	nuôi	con	đơn	thân,	nhằm	
tăng	cường	mối	quan	hệ	kết	nối	giữa	bố	mẹ	và	bé 

•	 Huấn	luyện	và	tư	vấn	cho	bậc	phụ	huynh	theo	phương	pháp	Haim	
Omer	(theo	§§	27.3,	30,	31	và	35	SGB	VIII),	nhằm	tăng	cường	vai	trò	
làm	cha	mẹ	và	khả	năng	giáo	dục	con	cái	(Độ	tuổi	12	–	18) 

•	 Hỗ	trợ	cá	nhân	với	các	biện	pháp	phù	hợp	theo	phương	pháp	mang	
tính	tổng	thể	cho	các	gia	đình	có	người	bị	bệnh	tâm	lý	–	tâm	thần	(§§	
19	và	31	SGB	VIII) 

•	 Ứng	dụng	phương	pháp	đặc	thù	trong	công	tác	cùng	thanh	thiếu	
niên	và	trẻ	em	tự	kỷ.

• Ambulantes Clearing	(§§	27.3,	§§	31	SGB	VIII)	-	Tư	vấn	cận	tiếp	cùng	gia	
đình	để	được	sự	giúp	đỡ	của	sở	Thanh	Thiếu	Niên	(Jugendamt)	và	sở	
Xã	Hội	(Sozialamt)

Tư vấn Việt
        030 - 23 92 12 67




