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Pluriels

Pluriels është një shoqatë pa qëllime fituese (përfituese) themeluar
në korrik 1995. Ai (Pluriels) ka hapur
poashtu një antenë në Meyrin në
vitin 1999.
Pluriels bashkon persona që kanë një
qëllim personal apo profesional, për
ndryshimet kulturore dhe përkatësitë.

Për Pacientët

Për çka ?
Është krejt normale që të ndjeni
vështirësi përballë sfidave të jetës
dhe të ndryshimeve të saja nga të
cilat mund të lindin…
probleme të komunikimit, ndjenja
se nuk jamë kuptuar…
ankthi, trishtimi, ndjenja e vetmisë,
mbyllje në vete…

vështirësi sociale, profesionale,
shkollore, familjare, bashkëshortore…
trauma psikologjike
Të flasësh, me një profesionel, është
fillimi i zgjedhjes së problemit

Pluriels është aty për këte

Për cilin ?

Si ?

Të gjithë personat, burrë apo grua, i
ritur ose fëmijë, çift ose familje për të
cilin kultura e origjinës nuk është ajo
e Zvicrës dhe rrethit të tyre.

Duke ju propozuar :
	Një vend ndëgjimi
	Një vend për këshilla psikologjike
	Një vend i mbështetjes dhe
shoqërim psikologjik
Psikologët ju pranojnë me një caktim
të takimit.
Për takime të rastit apo të regullta,
individuale, familjare, në çift.
Ne punojmë në shumë gjuhë dhe
kërkojmë mbështetje, në rast nevoje,
shërbimit tonë të përkthimit.

Pluriels është aty për ju

Për profesionistët

Shërbimet
tona :
	Intervenime në formë të terapisë
së shkurtë në situata të prishjes,
ndryshimeve me rëndësi, depresioni,
zije, shoki kulturor, diskriminimi ose
racizmi, bashkimi familjar, ngacmimi
moral (mobingu), etj.
	Intervenime terapeutike pranë
viktimave direkte apo indirekte
të dhunës së organizuar
(psikotraumave).
	Intervenime psikosociale :
	Konferenca, punëtori, kurse,
animacion të grupeve për lehtësimin e fjalës (terapi komuniteti
sipas A. Barreto), rrethim, mikqyrje
dhe formim me grupe dhe institute
që punojnë në lidhje me migracionin.

ku ?
Në qendër të qytetit
15, rue des Voisins (3ème étage)
Case postale 20
1211 Genève 4
Tél./Fax +41 (0)22 328 68 20

Linjat telefonike

Në Meyrin
Gilbert Centre
2 bis, rue de la Prulay
1217 Meyrin
Tél. +41 (0)77 457 49 95

Konsultimet : vetëm përmes takimit.

+41 (0) 22 328 68 20
Prej të hënës deri të premten
nga ora 9.30 deri në ora 12.00
pluriels@pluriels.ch

Tarifat : sipas të ardhurave financiare
të vetë personave. Shpagimi i
harxhimeve nga sigurimi plotësues.

Nëse ju dëshironi të antarsoheni në shoqatën tonë duke u bërë anëtar
mbështetës të pluriels, ju mund të paguani nji kotizacion individual (50.-)
ose institucional (80.-) në CCP 12-15583-5.
Me mbështetjen e :

