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Frauenberatung

Wir unterstützen
                    ... stärken
                             ... begleiten

Консультація для жінок 

Ми підтримуємо
              ... посилюємо
                   ... супроводжуємо

Angebot für ukrainische 
geflüchtete Frauen

Пропозиція  для 
українських жінок-біженок 

www.frauenberatung-sg.de

Rufen Sie uns an
wenn Sie Hilfe brauchen

0212 - 5 54 70

Зателефонуйте нам 
якщо вам потрібна допомога

0212 - 5 54 70

Rufen Sie uns an
wenn Sie Hilfe brauchen

0212 - 5 54 70

Зателефонуйте нам
якщо вам потрібна допомога 

0212 - 5 54 70

www.frauenberatung-sg.de

Brühler Straße 59
42657 Solingen
Telefon 0212 - 5 54 70
info@frauenberatung-sg.de

Telefonische Sprechzeiten:
Montag - Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr

Online erreichen Sie uns unter:
www.frauenberatung-sg.de
info@frauenberatung-sg.de
instagram.com/frauenberatungsstelle_solingen

Allg. offene Sprechstunde: 
Montag: 16:00 - 17:30 Uhr
(i.d.R. ohne Übersetzerin)

Gefördert vom:

Години консультацій по телефону:
понеділок - П'ятниця: 10:00 г. - 12:00 г.

Ви можете зв'язатися з нами
онлайн за адресою:
www.frauenberatung-sg.de
info@frauenberatung-sg.de
instagram.com/frauenberatungsstelle_solingen

Загальні години роботи::
понеділок: 16:00 г. -  17:30 г.
(зазвичай без перекладача)  

Wir unterstützen ● stärken ● begleitenМи підтримуємо ● посилюємо ● супроводжуємо

Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen



Frauenberatungsstelle  
Solingen

• Viele Frauen sind in der Heimat oder auf der Flucht 
    von traumatisierenden Erlebnissen betroffen.
• Manche Frauen fühlen sich in Ihrer Unterkunft nicht 
    sicher und wünschen sich Hilfe. 
• Andere Frauen haben sexualisierte Gewalt oder 
    kriegsbedingte Gewalttaten erlebt oder gesehen.

Die Frauenberatungsstelle Solingen bietet einen geschützten 
Rahmen über Erlebtes, auch mit Hilfe einer Übersetzerin, zu sprechen.

Wir unterstützen ● stärken ● begleiten

• Багато жінок постраждали від травмуючих 
    переживань на батьківщині або в біженстві. 
• Деякі жінки не відчувають себе в безпеці у своєму житлі
    і звертаються за допомогою. 
• Інші жінки зазнали або бачили сексуальне насильство або
    кти насильства, пов'язані з війною. 

Консультаційний центр для жінок

г. Золінген пропонує захищену програму, щоб поговорити 
про пережите, в тому числі за допомогою перекладача.  

Ми підтримуємо ● посилюємо ● супроводжуємо

Die Frauenberatungsstelle (FBS) wird vom Verein 
„Frauen helfen Frauen e.V. Solingen“  getragen.
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центр г. Золінген
 


