
Emê gazindeyên te hilkolînin  
û jibo çareserkirina wan bi te  

ra hevkariyê bikin!

 
Şêwaza têkilliya bi me ra

Têkilliya têlêfonî: 
Rojên Çarşemî, 1 Nîvroj. – 3 P.N (Piştî Nîvroj).
Pêncşemî, 10ê Sibehê. – nîvroj digel hejmara +49 
(0)178/8123447

Servîsa peyamgihan: 
Threema û SIMSme

Email:
beschwerdestelle@evh-bochum.de

Malper:
www.ubif-bochum.de 

UBIF – Servîsa serbixwe ya gazinde û 
zanyariyan jibo penaxwazan

Zanîngeha Zanistên Pratîkî ya Protestan li Boxumê 
(Bochum) 

Navnîşana posteyê:  
Kolana Immanuel-Kant. 18 - 20, 44803 Bochum 
 
Navnîşana jibo seredaneran:  
Kolana Wittenerê. 244, 44803 Bochum, R.1.020  

Monique Kaulertz
Derûnnasa civakî
Email: kaulertz@evh-bochum.de
Têlêfon: +49 (0)234/36901-455

Berpirsên pêkanîna têkilliya têlêfonî: 

Carolin Beverungen Arévalo 
Parêzer 
Email: arevalo@evh-bochum.de
Têlêfon: +49 (0)234/36901-452

Bastian Pöting 
Alîkarîgihanê civakî / Piştevanê  
perwerdehiyê
Email: poeting@evh-bochum.de
Têlêfon: +49 (0)234/36901-460

UBIF ist ein Pilotprojekt des 
Transfernetzwerks Soziale 

Innovation - s_inn.  
www.s-inn.net

s_inn ist ein Verbundprojekt der



UBIF – Servîsa serbixwe ya gazindeyan 

UBIF servîseke serbixwe ya gazindeyan jibo penaxwazan  
her wiha pispor û kesên xwebexş e ku li Boxumê digel 
penaxwzan dixebitin. Emê gazindeyên te hilkolînin, guh 
bidin gotinên te û jibo çareserkirina wan hevkariya te 
bikin! Dikarî bi awayê nenas jî bi me ra têkevî têkilliyê. 
Eger pêwîst be, emê tev wergêrên devkî û hêsankerên 
miyançandî yên xwedanmerc jî hevkariyê bikin.

Çi kes divê ji me daxwaza alîkariyê bikin? 
 

Tu wek penaxwazek hatiye Boxumê û...

• gelo tu li vir tûşî tecrubeyên neçê û xerab bûyî?

• gelo tu hest dikî ku tevgeriyana digel te bi ne bi 
dadmendî an bêyî rêzgirtina seretayî bûye?

• gelo tu hest dikî ku mafên te hatine binpêxistin?

• gelo tu ketiyî ber cihêkariyê an tundî û şidet dijî te 
pêk hatiye?

Dilgiranî an pirsgirêka xwe tenê ji me ra 
bibêje!   

 
Gelo çalakiya te têkildarî alîkarîgihandina bo 
penaxwazan bi awayê pêşeyî û xwebexş bûye û  
gelo tu hin penaxwazan nas dikî ku tûşî  
pirsgirêkên ku li jorê amade pê hat kirin, bûbin?  
Gelo tu dixwazî ku doz û gazindeyekê li ser esasa  
vê pirsgirêkê raber bikî? Gelo kesên têkildar ji te 
xwestine ku dewsa wan jî tevbigerî? Di vê rewşê  
da dikarî bi me ra jî bikevî têkilliyê.

Em dixwazin rewşa  
jiyana penaxwazan li  
Boxumê, sazbûn û 
entegrasiyona wan li  
civakê û serêxwegirtina 
mafên wan baştir bikin. 

Erka UBIF‘ê çî ye?  

Her wiha têkildarî  
rewşa jiyanê û tecrube û 
serpêhatiyên  
penaxwazan li Boxumê 
(Bochum), em hin 
zanyariyan li gorî esas û 
bingeha akademîk raber 
dikin.

Jibo vê armancê, em 
lêvegerek jibo gazindeyên 
taybet in û bi riya  
rawêjkariya digel kesên 
têkildar, wan hildikolînin.  
Em mesele û pirsgirêkên  
civakî û abûrî yên 
penaxwazan li Boxumê  
hildikolin û alîkariya van 
kesan dikin ku rêkarine 
demdirêj jibo pirsgirêkên 
xwe bibînin.

An...

• gelo wek mînak têkildarî malê, xizmetên  
pqijî û dermanî, sazbûna civakî, perwerdehî  
an kar, kêşeya te digel rayedar an rêxistin û 
mirovan hebûye?

Gazinde dikarin têkildarê her cûre mijarek  
derbarê jiyana rojane û bêyî berçavgirtina rewşa mayîna 
te bin. 


