HOŞGELDİNİZ
Entegrasyon Bizim Uzmanlık Alanımızdır
"Yabancılar İçin Danışmanlık ve Entegrasyon Kurumu FABIA" göçmenlerin entegrasyonu için faaliyet gösteren,
dini ve politik olarak bağımsız bir dernektir. Yerli ve göçmen nüfusun birlikte yaşamasını teşvik etmek, çalışma
alanımızın merkezini oluşturmaktadır.
Çalışmamızın hedef kitlesi L, B, C ve F (10+) kimlikleri olan göçmenler ve de İsviçreliler‘dir. Bunun yanında kamu
ve özel sektörden işinin uzmanı kişilerde hizmetlerimizden yararlanır. Hedef kitlemiz tekil kişiler, gruplar, resmi
yada gayrı resmi organizasyonlar ve kuruluşlardır.

Faaliyet Alanlarımız:
Bilgilendirme ve Danışma
FABIA göçmenlik alanında entegrasyona ilişkin sorulara/konulara dair bilgilendirme va danışmanlık yapar.
FABIA Kanton Luzern de oturan kişilere vede işinin uzmanı olupta göçmen nüfus ile kontak içinde olan kişilere
aşağıdaki konular çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık yapar:



Sosyal, toplumsal ve mesleksel entegrasyon



Göçmenlik alanında interkültürel ve transkültürel sorular



Dil kursları ve entegrasyon kursları/etkinlikeri/sunumları



Sosyal ve sağlık sistemi hakkındaki sorular



Eğitim ile ilgili sorular



Uzman kişilere ulaşılmasına arabuluculuk etmek (Örneğin: Doktorlar, Avukatlar, Terapistler, vs.)



Hukuksal bilgilendirme (Oturum İzinleri, Sosyal Sigortalar, Aile hukuku, vs.)

FABIA Göç/Göçmenlik ve Entegrasyon konuları alanındaki bilgileri içeren bir dokümanlar yelpazesine sahiptir ve
www.integration-zentralschweiz.ch internet sayfası ortak çalışmasında faaliyet gösterir.

Kişisel Sosyal Yardım
Buchrain, Ebikon, Horw, Kriens ve Luzern şehrinin görevlendirmesi ile FABIA Kişisel Sosyal Yardım alanında
göçmenlere danışmanlık hizmeti sunar. Bu hizmet ile kişilere problemlerinde danışmanlık yapıyoruz ve onlara
bürokratik sorunlarında destek sağlıyoruz.
Danışmanlık hizmeti kişisel görüşme yada telefon ile değişik yabancı dillerde (Arnavutça, Almanca, İngilizce,
Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Sırpça/Hırvatça/Boşnakça, İspanyolca) yapılır. Şayet gerekirse diğer diller için
tercüman sağlanır. FABIA Merkezi İsviçre Tercümanlık Hizmeti (Dolmetschdienst Zentralschweiz) ile birlikte
çalışmaktadır.
Danışmanlık Hizmeti ücretsizdir. Bürokratik işlemler için ücret alınır.

Okul ve Eğitim
FABIA Kanton Luzern Devlet Okulu Eğitim Kurumu DVS tarafından öğretmenlere, sosyal kurumlara, resmi
dairelere ve de göçmen velilere, yabancı kökenli okul çocuklarının vede gençlerinin entegrasyon ve okul
kariyerleri/gelişimi hakkında danışmanlık yapmak için görevlendirilmiştir. FABIA okullarda veli toplantıları
düzenlemekte, interkültürel aracıları temin etmekte ve yazılı tercüme hizmeti sunmaktadır.

Erken Teşvik
FABIA veliler ve okul öncesi çocuklar için erken teşvik bağlamında kurslar düzenlemektedir. „Anneler/Babalar ve
Çocuklar için Almanca ve Bilgilendirme“ hizmeti okul öncesi çocukları erkenden almanca dilinde teşvik eder ve
velileri, çocuklarının eğitiminde destekler. Aile Okul Yazarlığı çerçevesindeki „Bana Bir Masal Hediye Et“ projesi,
velileri çocuklarının erken yaşta teşvik etmelerinde güçlendirir ve küçük çocuklara dil edinmede destek olur.

Proje Danışmanlığı ve Projeye Eşlik Edilmesi
Entegrasyon projelerinin planlanmasında derneklere ve organizasyonlara destek veriyoruz. Bir proje fikriniz
olduğunda size, projenin şansı, gerçekleşmesi, organize edilmesi, yapısal olarak oturtulması, finansal imkanları
vede projenin içeri sunulma imkanı konusunda danışmanlık yapıyoruz.

Kurslar ve Toplantılar
FABIA interkültürel konulara ilişkin kurslar ve toplantılar sunar:



Almanca ve Entegrasyon Kursları



Devlet Okullarının Öğretmenleri İçin Kurslar



Sosyal ve Sağlık Alanında Çalışan İşin Uzmanı Kişiler İçin Atölye Çalışmaları



Eğer ailede birden fazla dil konuşuluyorsa…



İki Uluslu Evlilik



Sağlık



Oturma İzinleri ve Entegrasyona Etkileri



Sosyal Sigortalar



Okuldan Mesleğe Geçiş



Bağımlılık ve Göçmenlik



Ev İçi Şiddet



Aile İsviçreye Geliyor

Konular FABIA ile kararlaştırılarak ihtiyaca göre ele alınır. Fabia göçmen derneklerine ve organizasyonlarına
değişik konularda bilgilendirme toplantıları sunar ve göçmen organizasyonlarını ve derneklerini bilgilendirme
toplantıları yapabilmeleri için destekler.

Ağ Oluşturma ve İş Birliği
FABIA kendi faaliyetlerinde tamamlayıcı rol oynayan kabul görmüş işin uzmanı kişiler, kurumlar ve
organizasyonlarla birlikte çalışır. İhtiyaç dahilinde değişik kontaklara ulaşılmasına arabuluculuk eder.
FABIA bölgedeki göçmen organizasyonlarını destekler ve göçmen organizasyonları arasındaki bağı sağlar.
Bunun yanında FABIA ilgilenenlere gerekli kontaklara ulaşmada arabuluculuk eder ve organize etmek ile ilgili
konularda danışmanlık hizmeti sunar.
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