
Xwe bi me re têkilî daynin
Ji bo her lêpirsînê em li ber destê we ne.
Hûn ê bi rêkûpêk bi me re randevûyek
şêwirmendiyê (dem û cîh) bistînin.

             +49(0)178/ 111 60 88
             +49(0)1590/ 646 79 53
    
              info@dopamin-hamburg.de

  
Agahiyên bêtir li ser:
www.dopamin-hamburg.de
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Em li bendê ne ku bi saziyên din re
danûstendinek zindî hebe da ku em
armancên xwe yên hevpar temsîl bikin.  
Ji kerema xwe bi me re têkilî daynin.

Tora

Em ji bo piştgiriya aborî gelek spasdar in.
Tewra mîqdarên mehane yên piçûk,
birêkûpêk ji me re dibe alîkar ku em di
demek dirêj de pêşniyara xweya belaş
aram bikin.

Bêşdan

Bingeha hemû bextewariyê 
tenduristî ye.

 
- Leigh Hunt
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Pêşniyarên me
Şêwirdarî li ser depresiyon, fikar,

pirsgirêkên tiryakê û hê bêtir 

Şêwirdarî û piştgirîya hesas trawmayê

Piştgiriya mexdûrên şîdeta zayendî

Perwerdehiya dijî-êrîşkarî û birêvebirina

stresê

Pêşxistina vebijarkên ji bo çalakiyê &

piştgirî di pêkanîna wan de

Şîret ji bo zarok, ciwan û mezinan

Gotûbêjên yek bi yek, cot û kom li cîhek

parastî

Bêpere, nepenî û ger bixwaze, nenas

Şêwirdariya serhêl li ser daxwazê

                                 

Xemgîniya me
Armanca me ew e ku em piştgirî bidin
kesên ku ji hêla siyasî, nijadî an olî ve têne
çewisandin, penaber an kesên jicîhûwarkirî
ne, da ku rewşa wan a taybetî ya jiyanê
baştir bikin.
Em dixwazin di lêgerîna rêgez û strukturê
de alîkariyê bidin û bi hev re perspektîfên
nû pêş bixin.

Dopamin Hamburg e.V. komeleyek ne-
qezencê ye ji bo şêwirmendiya derûnî ya ji
bo penaberan bi zimanê wan ê dayikê.

Em tîmek navçandî, pirzimanî û
pirprofesyonel in ku ji jin û mêran pêk tê.
Wek axaftvanên xwemalî - û hinekî jî wek
penaber - em dikarin carek din bi taybetî
hewcedariyên kesane çareser bikin.

Em kî ne
Erebî (hemû zarava)
Darî & Farsî
Kurdî
Îspanyolî
Portekizî
Îngilîzî

Em van zimanan pêşkêş dikin

Ruhê we ji me re girîng e
- 

êşa we ji me re tê zanîn 
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