
Sehr geehrte Damen und 
Herren, 

das Jahr 2018 liegt vor uns 
und neue spannende Pro-
jekte warten darauf, im 
Rahmen unseres Trägers 
verwirklicht zu werden - 
Glücksspielsucht-Früh- 
intervention, Stadtteil-
koordination Lichten-
berg-Mitte, Netzwerk Eh-
renamt Hellersdorf -, um 
nur ein paar zu nennen, 
die in dieser pad-Post 
vorgestellt werden. 
Wir freuen uns über 
den Zuwachs, so dass 
neue innovative Ansätze 
unseren Stamm an be-
währten und erfolgreich 
laufenden Projekten und 
Einrichtungen ergänzen. 
Die vorliegende Ausgabe 
unseres Newsletters gibt 
einen aktuellen Überblick 
über die thematische und 
organisatorische Vielfalt 
unseres Trägers.

Ich wünsche Ihnen viel 
Spaß beim Lesen. 

Dr. Wolfgang Drahs
Geschäftsführer

Die pad gGmbH hat in Kooperation mit dem Caritasverband für das Erzbistum 
Berlin e.V. alle Weichen für das Frühinterventionsprojekt gestellt. Beide Träger 
wollen gemeinsam ihre langjährige Expertise im Bereich Glücksspielsucht ein-
bringen und ein gezieltes Frühinterventionsprojekt für Glücksspieler_innen mit 
Migrationshintergrund sowie deren Umfeld anbieten.

In Berlin – und in fast allen Bundesländern – gibt es noch kein Frühinterventi-
onsprojekt zum Thema Glücksspielsucht. Darüber hinaus ist die Fokussierung auf 
Glücksspielende mit Migrationshintergrund, welche nachweislich eine besondere 
Risikogruppe darstellen, bundesweit einzigartig. 
Im Gesamten setzt sich das Frühinterventionsprojekt das Ziel, gesundheitlichen, 
sozialen und ökonomischen Schäden aufgrund von problematischem Glücksspiel-
verhalten vorzubeugen und die Chancen auf ein spielsuchtfreies Leben zu erhö-
hen. Dabei liegt die grundsätzliche Herausforderung darin, einen Zugangsweg 
zu unterstützenden Systemen zu schaffen. Dafür bedarf es einer intensiven Ein-
beziehung des sozialen Umfeldes sowie der jeweiligen Community im Sinne eines 
systemisch denkenden Ansatzes. Daher ist das Frühinterventionsprojekt nur in Ko-
operation mit Einrichtungen der jeweiligen Community zu realisieren. 
Der Aufbau notwendiger Kooperationsstrukturen ist somit ein zentraler Baustein 
für die erfolgreiche Implementierung des Projektes. Nach dem Aufbau bzw. der 
Erweiterung bereits bestehender Netzwerke des Caritasverbandes und der pad 
gGmbH nehmen der kontinuierliche Austausch und die Zusammenarbeit eine 
wichtige Rolle für das Gelingen des Projektes ein.
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Bausteine des Frühinterventionsprojektes

Kooperation und 
Vernetzung
Einbeziehung und 
Zusammenarbeit mit 
lokalen Akteursgrup-
pen der jeweiligen 
Communities

Früherkennung
Erkennung von Anzei-
chen problematischen 
Glücksspielverhaltens 
(Screening)

Multiplikator_innen- 
Konzept
Unterstützung und 
Qualifizierung von 
Multiplikator_innen

Mehrsprachige Clearing- 
gespräche & Vermitt-
lung in Hilfen
Abklärung möglicher 
(Weiter-)Behandlung 
bei problematischem 
Glücksspielverhalten

Öffentlichkeitsarbeit
Strategische und 
kontinuierliche Öffent-
lichkeitsarbeit über 
verschiedene Kanäle

Dokumentation & 
Evaluation
Anwendung der 
RAR-Methode und 
interne Evaluation von 
Veranstaltungen

Ergänzte 

Ausgabe



„Bekommt ihr dafür Geld?“
Offene Kinder- und Jugendarbeit

Diese Frage bekommen die Mitarbeitenden in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
häufig von ihren Besucher_innen gestellt. Dabei sprechen die Jugendlichen nur aus, 
was viele denken. Billard, Tischtennis, Karten spielen, gemeinsam kochen, mal bei den 
Hausaufgaben oder einer Bewerbung helfen oder zusammen auf dem Sofa lümmeln 
und quatschen. Das kann doch jeder, oder? Benötigt man dafür überhaupt eine Ausbil-
dung? Braucht man das überhaupt?
Das stellen die Besucher_innen der zahlreichen Einrichtungen in Berlin ganz sicher nicht 
in Frage. Teile der Politik und Gesellschaft tun das sehr wohl. 
Müssen wir dafür Geld ausgeben?

Die Antwort lautet: 
selbstverständlich!
Tatsächlich ist die offene Kinder- 
und Jugendarbeit wichtiger als je 
zuvor. Sie bietet einen Rückzugsort 
für junge Menschen, ohne Kon-
sum- und Leistungsdruck, wo 
die eigenen Fähigkeiten ent-
deckt und  erfahrbar gemacht 
werden. Wir Mitarbeitenden 
beteiligen Kinder und Jugendli-
che aktiv an der Mitgestaltung 
ihrer Lebenswelten, erkennen aber 
ebenso die Grenzen der Partizipa-
tion und bieten Orientierung und 
Wertevermittlung. Durch zuver-
lässige Beziehungsarbeit werden 
Kinder und Jugendliche in ihren 

Bedürfnissen wahrgenommen und 
gemeinsam erarbeiten wir gesun-
de und konstruktive Strategien, um 
diese auch zu erfüllen.

Dabei vermitteln wir ein Demo-
kratieverständnis, welches Vielfalt 
und Respekt erlebbar und sichtbar 
macht. Das schafft ein Bewusstsein 
für den Umgang mit Diskriminie-
rung und wirkt dieser aktiv entge-

gen. Damit befähigen wir unsere 
Zielgruppe,  eine eigene demokra-
tische, weltoffene und differen-
zierte Haltung zu entwickeln. Dies 
bedeutet auch, ein eigenes, gesun-

des Selbstbild zu entwickeln, 
welches sich an den persön-
lichen Bedürfnissen, Stärken 
und Grenzen orientiert, ohne 
die gesellschaftliche Mitver-
antwortung aus dem Blick zu 
verlieren.

Gleichzeitig ist die offene Kinder- 
und Jugendarbeit immer mehr ge-
fordert, Schnittstellenaufgaben zu 
übernehmen. Um allen Anforde-
rungen gerecht zu werden, werden 
Drittmittel akquiriert, Netzwerke 
geknüpft, Kooperationspartner 
gewonnen und gepflegt, weil es 
allein nicht geht. Die Offene Kin-
der- und Jugendarbeit verbindet 
aktiv die Lebenswelten von Ju-
gendlichen in Familie, Schule und 
in sanktionsfreien Räumen. Sie bie-
tet Alternativen oder Ergänzungs-
möglichkeiten zum formellen Bil-
dungsangebot der Schulen, fördert 
selbstbestimmtes Lernen und bietet 
Raum für jugendkulturelle Entfal-
tung. Viele Einrichtungen sind in 
ihren Sozialräumen auch Anlauf-
stellen für Kolleg_innen aus unter-
schiedlichsten Professionen, für El-
tern sowie ältere Bürgerinnen und 
Bürger.

Als „analoges Netzwerk“ bieten wir 
in Ergänzung zur digitalen Welt, 
echte Räume für reale Begegnungen 
und aktive Selbstbestimmung.
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gGmbH ein zukunftsfähiger und gesunder Arbeitgeber sein.

Dazu gehörte unter anderem die Mitarbeiter_innen-Befragung im Juni 
2016, bei der alle Altersgruppen teilnahmen. Vielfältige Fragestellungen 
zu den Bereichen Arbeitsalltag, Gesundheit und Führungskultur richteten 
sich an die Beschäftigten des Trägers. Die Bereitschaft, an der Befragung 
teilzunehmen, war mit 52,2% gut. Positiv wurden auch die offenen Fragen 
aufgenommen und für zahlreiche Anmerkungen und Hinweise genutzt.
Kreativität und Spaß waren vor allem bei der Zukunftswerkstatt zum The-
ma Unternehmenskultur am 20. Juli 2016 vorhanden. Hier wurden Traum-
vorstellungen und wünschenswerte Arbeitsbedingungen konzipiert und 
von den Teilnehmenden im Rahmen eines „pad Paradies“ oder in der 
„pad-schule“ auf der Bühne präsentiert. Die Kick-Off Veranstaltung am 
21. September 2016 stand schließlich unter dem Motto Gesundheit. Der 
Austausch mit Kolleg_innen über die Möglichkeiten gesunder Arbeitsbe-
dingungen, eine Rückenschule sowie Musik, Sport und Spaß im Rahmen 
von Barmer-Angeboten standen an diesem Tag im Mittelpunkt. 
Im Zuge der Nachbereitung der Mitarbeiter_innen-Befragung sowie der 
Veranstaltungen von Wir.Leben.Zukunft steht die Entwicklung geeig-
neter Maßnahmen und bedarfsorientierter Methoden für den Träger im 
Vordergrund. Verschiedene Lösungsansätze werden in Zusammenarbeit 
mit Arbeitsgruppen genauer betrachtet und auf ihre Umsetzbarkeit und 
Tauglichkeit bei der pad gGmbH untersucht. Die erste Qualifizierungs-
maßnahme startet im November 2016 und findet über einen Zeitraum 
von zehn Monaten statt. 

Einmal monatlich beschäftigen sich die teilnehmenden Mitarbeiter_in-
nen mit Themen wie Zeit- und Selbstmanagement, Kommunikation, 
Stressmanagement, Psychohygiene, Konfliktmanagement sowie Ge-
sundheits-, Präventions- und Interventionsmaßnahmen. Ein dauer-
haftes Ziel wird es sein, auch nach Abschluss des Projekts zukunftsfä-
hige Arbeitsbedingungen zu schaffen und langfristig bei der pad  
gGmbH zu implementieren. 

Wir.Leben.Zukunft
Neues von 

Vor eineinhalb Jahren startete das ESF-geförderte Projekt „Wir.Leben.Zu-
kunft – Arbeit gestalten für Generationen“. Nach einer umfangreichen 
Analysephase und ersten durchgeführten Maßnahmen ist es Zeit für eine 
erste Bilanz.

Also ja, liebe Zweifler_innen! 
Wir bekommen, wir brauchen 
und wir verdienen Geld für un-
sere Leistungen, die weit über 
das gemeinsame „Mensch är-
gere dich nicht“ spielen mit Kin-
dern und Jugendlichen hinaus 
gehen. Und wenn Ihr wissen 
wollt, was wir zu bieten haben, 
dann kommt einfach vorbei. 
Wir sind für Euch da!

Sylvina Dering
Bereichskoordination
Jugend, Prävention und 
Demokratieentwicklung

Demnächst veröffentlicht die 
pad gGmbH eine Broschüre, in 
der die pad-Jugendklubs vor-
gestellt werden. Sie soll die 
Wichtigkeit der offenen Ju-
gendarbeit in unserem Träger 
unterstreichen und die spezi-
fischen Schwerpunkte der je-
weiligen Einrichtungen illus-
trieren. 

Das Projekt startete mit dem Ziel, 
den Träger durch die Weiterent-
wicklung gesundheitsfördernder 
Maßnahmen dabei zu unterstüt-
zen, ein zukunftsfähiger und at-
traktiver Arbeitgeber zu sein. Im 
Rahmen einer Zukunftswerkstatt, 
Mitarbeiter_innen-Befragung und 
Kick-off Veranstaltung flossen zahl-
reiche Anregungen und Ideen der 
Mitarbeiter_innen in die Entwick-
lung verschiedener Projektmaß-
nahmen ein. Um kontinuierliche 
Einblicke in die Bereiche des Trä-
gers zu erhalten, wurde zusätzlich 
eine Begleit-AG gegründet, welche 
sich regelmäßig zum Projektverlauf 
austauscht. 
Nach der umfangreichen Analyse 
der Ausgangssituation widmete 
sich Wir.Leben.Zukunft zunächst 
der Entwicklung eines Willkom-
mensordners. Dieser enthält Infor-
mationen über den Träger, bietet 
Orientierung und unterstützt neue 
Mitarbeiter_innen während der 
Einarbeitungsphase. Zur Umset-
zungsphase des Projektes zählen 
weiterhin die Entwicklung eines 

Imagefilms, eine Zukunftswerk-
statt und fünf Qualifizierungsmaß-
nahmen zu Themen wie berufliche 
Vergewisserung, Führungskompe-
tenz, Wissenstransfer und Gesund-
heitsförderung am Arbeitsplatz. 
Nähere Informationen zu bevor-
stehenden Veranstaltungen finden 
Sie sowohl im Zeitstrahl als auch im 
Intranet. 
Im dritten Projektjahr widmet 
sich Wir.Leben.Zukunft vor allem 
der Evaluation und Ergebnissiche-
rung. Dazu werden die Inhalte der 
Seminarreihen aufbereitet und 
beispielsweise in Form einer Me-
thodensammlung und eines Ge-
sundheitskoffers allen Mitarbei-
ter_innen zur Verfügung gestellt. 
Darüber hinaus werden Führungs-
leitlinien und Konzepte zu Themen 
wie alter(n)sgerechte Arbeitsplät-
ze, Gesundheit, Führung und Wis-
senstransfer entwickelt. 
Das Team von Wir.Leben.Zukunft 
bedankt sich herzlich bei allen Mit-
arbeiter_innen für Ihre rege Beteili-
gung am Projekt. 

Aktuelles zum Projekt erscheint regelmäßig im Newslet-
ter Wir.Leben.Zukunft – Aktuell, im Intranet, auf der Face-
book-Seite der pad gGmbH oder auf der Homepage unter 
der Rubrik „Wir über uns“. Web: wilezu.pad-berlin.de

Kinder- und 
Jugendarbeit

Stand 2017 - www.pad-berlin.de
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Die 10-Jahresfeier des (T)Anker 

Unser Lokführer
In einem der ersten Projekte zum 
entwicklungspädagogischen Unter-
richt zum Thema „Eisenbahn“ hat-
te ich ein Lied herausgesucht, was 
relativ anspruchsvoll in Text und 
Melodie war. Die Kinder fanden 
es zwar super, aber eines unserer 
Kinder (er hatte ein sehr hohes 
Leistungsvermögen) fragte dann, 
ob ich das Lied „Tusch ,Tusch ,Tusch, 
die Eisenbahn“ kenne. Mein Sohn 
war da gerade zwei Jahre alt und 
das Lied mir sehr vertraut. Ich habe 
mich fast nicht getraut das Lied mit 
den Kindern zu singen. Es wurde ein 
sehr großer Erfolg und der Junge, 
der mich gefragt hatte, war jeden 
Tag des Projektes der Lokführer mit 
großen strahlenden und dankbaren 
Augen.

Ausflug zum Strand
Auf einer unserer wunderbaren 

Klassenfahrten waren wir am er-
sten Nachmittag auf dem Weg 
zum Strand. Wir hatten Decken, 
Badesachen und natürlich auch 
Sandspielzeug dabei. Wir wollten 
gerade die Decken ausbreiten und 
den Kindern dann beim Umziehen 
helfen - aber ein Kind war nicht bei 
der Gruppe. Ich schaute mich um 
und entdeckte ihn mit kompletter 
Kleidung (Schuhe, Hose, T-Shirt) im 

Wasser sitzend. Er spielte mit Was-
ser und Sand ganz friedlich und 
konzentriert. Ich machte mich zu 
ihm auf und fragte, ob er nicht sei-
ne Sachen ausziehen möchte und 
seine Badehose anziehen. Seine 
Antwort war: „Warum denn. Ich 
war noch nie in meinem Leben am 
Wasser und das ist doch toll hier.“ 
Was soll man dazu schon sagen. 
Mein eines Auge war traurig über 

die nichtgemachten Er-
fahrungen des Kindes 
und das andere Auge 
musste lachen über sei-
ne Antwort und das wir 
Erwachsenen immer so 
engstirnig an so etwas 
wie die Badehose den-
ken.

Der Waldspaziergang
An einem Ferientag 
hatten wir einen Aus-

Am 22. September 2017 feierte das Team des Projekts (T)Anker seinen 10. Geburts-
tag. Wir konnten an diesem Tag sehr viele liebe Gäste bei uns begrüßen - Frau Dr. 
Gappa - Koordinatorin Hilfen zur Erziehung, Frau Junghähnel - kommisarische 
Schulrätin, Mitarbeiter_innen des RSD Marzahn, Frau Knoppick - Schulleiterin 
der Grundschule unter dem Regenbogen, Frau Dr. Schröder - Schulpsychologie, 
Frau Kaufhold und Frau Spanehl - die ersten Lehrerinnen im Projekt und Mitini-
tiatorinnen und die pad-Geschäftsführer Herr Dr. Drahs und Herr Wächter. Damit 
waren alle Kooperationspartner der letzten zehn Jahre zu unserer Feierstunde 
gekommen. Außerdem begrüßten wir Kolleg_innen des Trägers und aus Koope-
rationsschulen. Wir hatten somit die Chance, uns auf der einen Seite bei allen 
für ihre Unterstützung zu bedanken und das Projekt mit seinen vielen Seiten 
vorzustellen.
Auch vereinzelte Kolleg_innen der Grundschule unter dem Regenbogen fanden 
den Weg zu uns. Besonders gefreut hat uns, dass alle Gäste sich die Zeit genom-
men haben, durch unsere Räume zu gehen und in Ruhe unsere Ausstellung über 
das Projekt zu genießen. Alle Besucher_innen nutzten die Chance, ihre Fragen 
zum Projekt zu stellen und ihre hohe Wertschätzung gegenüber dem Projekt 
zu äußern. Gerade unsere kleine Fotogalerie zeigte deutlich, dass unser Projekt 

10 Jahre Projekt (T)Anker
Als ich vor acht Jahren meine Stelle im Projekt antrat, wusste ich nicht viel über die Arbeit. Ich kam zu den 
Kindern und musste feststellen, dass ich hier am meisten von ihnen lernen werde und es nie langweilig wird. 
In den acht Jahren habe ich so viel erlebt, dass es schwer fällt nur eine Geschichte zu erzählen, deshalb gibt es 
kurze Blitzlichter.
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etwas Besonderes ist und weiterhin dringend in der Region benötigt wird. 
Die Kinder des Projektes haben tatkräftig an der Vorbereitung dieses beson-
deren Tages mitgewirkt und waren unheimlich neugierig, was wir ihnen am 
Montag von den Gästen berichten würden. Obwohl die Kinder am Projekt-
geburtstag nicht anwesend waren, hatte alle Beteiligten das Gefühl, das die 
Kinder da sind. Uns ist es wirklich gelungen, die Kinder mit einzubinden und 
das haben uns alle Gäste bestätigt. 
Wie ist es uns gelungen? Durch die Fotoausstellung über die vergangenen 
zehn Jahre, über eine Ausstellung über zwei besondere Projekte aus dem 
Nachmittagsbereich, eine große Ausstellung über das Herzstück des Pro-
jektes den Entwicklungspädagogischen Unterricht, Interviews mit den „ak-
tuellen“ Kindern im Projekt und zwei Interviews mit „ehemaligen“ Kindern 
und ihren Eltern. 
Allen Kolleg_innen des Trägers Wir möchten nochmal das Angebot unter-
breiten im Projekt uns über die Schulter zu schauen und Anregungen für die 
tägliche Arbeit mitzunehmen. Wir freuen uns sehr auf den Besuch. 

Das Team des (T)Anker

flug geplant in die Wald-
schule am Müggelsee. 
Die Geschichte passt gut 
zu der Geschichte davor. 
Ein Junge freute sich be-
sonders auf den Wald 
und sagte es mehrfach. 
Wir hatten dann eine 
wunderbare Führung 
durch den Wald und 
auch eine kleine Wande-
rung um den Teufelssee. 
Nach gut einer Stunde 
kommt der Junge zu 
mir mit ganz traurigen Augen und 
fragt mich: „Wann gehen wir denn 
nun endlich in den Wald?“. Ich 
schaute ihn erstaunt an und sagte 
ihm, dass wir schon die ganze Zeit 
im Wald seien. Er sagte dann mit 
einem kleinen Lächeln: „Das hät-
test du mir doch sagen müssen, ich 
war doch noch nie im Wald.“

Abschluss einer Klassenfahrt
Am letzten Abend auf einer Klas-
senfahrt bekam ein Kind einen sehr 
heftigen Wutausbruch. Nach einer 
längeren Beruhigungsphase konn-
te ich ihn dann fragen, warum er so 
wütend war. Er sagte mit ein paar 
Tränchen, dass er sehr traurig sei, 
weil die Fahrt morgen vorbei ist. 

Wir sprachen dann über die schö-
ne Zeit und er fragte dann: „Wa-
rum fahren wir nur eine Woche 
weg? Warum nicht zwei oder drei 
Wochen?“ Gute Frage. Ich erklärte 
ihm, dass wir Erwachsenen auch ein 
Privatleben und auch Familien ha-
ben. Ich sagte, dass ich auch zwei 
Kinder habe und auch eine Mama 
bin. Mit großen Augen schaute er 
mich an und sagte: „Aber das geht 
doch nicht, du bist doch immer hier 
und immer Frau Stief“. Was für ein 
Kompliment.

In diesen kleinen Geschichten kann 
man gut sehen, wie wunderbar die 
Arbeit mit diesen Kindern ist. Egal 
wie anstrengend und emotional 
hart die Arbeit manchmal ist, die 

Kinder sind es jeden Tag wert mit 
Freude aufzustehen, auch nach 
acht Jahren und hoffentlich noch 
ein paar Jahre mehr. 

Beate Stief, Projektleiterin

Für die Feier wur-
de eine Broschüre 
erstellt. Diese kann 
als PDF nachgelesen 
werden: 

http://bit.ly/
2AE6agG

Zehn Jahre 
(T)Anker

präventive, altersübergreifende Dienste im sozialen Bereich gGmbH

pad

Seite 5 | pad gGmbH Newsletter Januar 2018



Neu im pad: 

Im Herbst 2017 wurden die Stadt-
teilkoordinationen in Lichtenberg 
vom Bezirksamt neu ausgeschrie-
ben. 
Die Stadtteilkoordinationen sind 
Anlaufstellen für die Bürger und 
Bürgerinnen im Kiez in stadtteil-
relevanten Belangen. Sie bieten 
Beratung und Information zu ver-
schiedensten Themen und nehmen 
Vorschläge für den Lichtenberger 
Bürgerhaushalt entgegen. Wei-
terhin fungieren sie im Rahmen 
der Vergabe des Kiezfonds als Ge-
schäftsstelle und koordinieren das 
Verfahren von Antragstellung bis 
zur Abwicklung. Die Stadtteilko-
ordinationen sind die Schnittstelle 
zwischen Kiez und Verwaltung so-
wie Politik.
    
Aufgrund der langjährigen Erfah-
rungen und bereits bestehender 

Strukturen vor Ort in Lichtenberg 
Mitte bewarb sich die pad gGmbH 
auf die Stadtteilkoordination in 
diesem Gebiet. 

Nach einem längeren Auswahl-
verfahren konnte die pad gGmbH 
das  Rennen für sich gewinnen und 
darf nun ab dem 1. Januar 2018 die 
Stadtteilkoordination in Lichten-
berg Mitte umsetzen.

Als Standort des neuen Projektes ist 
die KULTschule geplant, wo unser 
Träger bereits mit mehreren Pro-
jekten verortet ist.

Neben der Einrichtung und der Be-
kanntmachung des Vor-Ort-Büros 
sowie der Einführung des neuen 
Personals in unseren Träger ist un-
ter anderem im Jahr 2018 eine stär-
kere Einbeziehung digitaler Medi-

en zur Verbreitung der im Stadtteil 
vorhandenen Angebote und Struk-
turen geplant. Darüber hinaus soll 
auf verschiedenen Wegen erschlos-
sen werden, wie Anwohner_innen 
in die Arbeit mit einbezogen wer-
den können, die bisher nicht er-
reicht werden konnten. 
Die Vernetzung und der Transfer 
von Erfahrungen in solchen Pro-
zessen von anderen pad-Demo-
kratieprojekten wie der Fach- und 
Netzwerkstelle Licht-Blicke und 
dem Projekt ElternStärken wird in 
diesem Prozess eine entscheidende 
Rolle spielen. 

Wir sind dankbar für das Vertrau-
en des Bezirkes Lichtenberg in die 
Arbeit unseres Trägers und blicken 
gespannt auf die anstehende Ar-
beit in diesem neuen Projekt im 
Jahr 2018. 

Stadtteilkoordination
Lichtenberg Mitte
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Halloween-Familiensonntag 2017 
im Welseclub
Auch dieses Jahr hat in der JFE 
„Welseclub“, mit Unterstützung 
der HOWOGE und vielen ehren-
amtlichen Helfer_innen wieder ein 
Familiensonntag unter dem Mot-
to „Halloween“ stattgefunden. In 
angenehm gruseliger Atmosphäre 
konnten die Besucher_innen aller 
Altersklassen Teelichtgläser und 
Beutel zum Süßigkeitensammeln 
basteln, sich am Horrorbuffet zum 
Beispiel mit Augenbowle und ab-
gehackten Fingern stärken.
Das Highlight war auch dieses Jahr 
der liebevoll gestaltete Gruselraum, 
mit „Fühlpfad“ und hauseigenem 
Werwolf. Natürlich waren viele der 
Besuchenden, ebenso wie die Ak-
teure passend verkleidet und tru-
gen so enorm zur Halloween-Stim-
mung bei. Zum Abschluss saßen alle 
gemeinsam ums Feuer und grillten 
Marshmallows und die restlichen 
Finger.

Zentraler Fortbildungstag des 
Kita-Bereiches mit interessanten 
Themen
Das Thema Fort- und Weiterbil-
dung stellt für alle Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens eine 
große Herausforderung dar, gilt es 
doch dafür zu sorgen, auch in der 
Zukunft für die neuen Herausfor-

derungen gerüstet zu sein. Neben 
dem umfangreichen Fortbildungs-
programm des Trägers führt der 
Kita-Bereich seit 2016 jährlich einen 
zentralen Fortbildungstag durch. 
Ziel ist es, für die rund 100 Mitar-
beiter_innen interessante Seminar-
veranstaltungen anzubieten. Im 
Jahr 2018 findet der zentrale Fort-
bildungstag am 23. Februar statt. 
Die Vorbereitungen laufen und 
erste Themenfelder sind gesetzt 
so u.a. die Themen „Kommunika-
tion“, „Offene Arbeit“, aber auch 
„Kinderschutz und rechtliche Fra-
gen“. Neu ist diesmal ein Angebot 
über zwei Tage zum Thema „Kita - 
als weltoffenes Dorf“.   

Herbstfest „Alles ist neu, alles ist 
bunt“  im Haus am Akaziengrund
Am 18. Oktober 2017 feierte das 
„Haus am Akaziengrund“ unter 
dem Motto „Alles ist neu, alles ist 
bunt“  sein traditionelles Garten-
fest. Anlässe zum Feiern gab es ei-
nige, so z.B. die Neugestaltung der 
Hausfassade, neue Ansprechper-
sonen im Haus und das neue Pro-
jekt „Mehrgenerationenhaus“.  
Sonnenschein, leckeres Essen, alko-
holfreie Cocktails und viele bunte 
Angebote ließen die Gäste herbei-
strömen. Höhepunkte waren die 
Auftritte der Tommelgruppe „Die 
Schlagfertigen“ von Pinel und der 
Band „Selber“.  Wir Mitarbeiter_in-
nen vom „Haus am Akaziengrund“  
haben uns sehr über den hohen Zu-
lauf gefreut und bedanken uns bei 
allen Unterstützer_innen und Gä-
sten für das tolle Fest. Wir freuen 
uns auf ein baldiges Wiedersehen!

Kita „Kinderlachen“ feierte ersten 
Geburtstag
Am 1. November 2017 feierten die 
Kinder und Erzieher_innen der Kita 
„Kinderlachen“ ihren ersten Ge-
burtstag, unter den Gästen auch 
Herr Pfau, Kita-Koordinator des 
Trägers. Er bedankte sich im Auf-
trag der pad gGmbH bei der Leite-
rin Frau Kleiner und den Mitarbei-
ter_innen der Einrichtung für die 
geleistete Arbeit. Alle Kita-Plätze 

Informationen und Mitteilungen
von unseren Projekten und Einrichtungen
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der Einrichtung sind vergeben, die 
Nachfrage ist weiterhin groß. Als 
Nächstes beginnt die weitere Ge-
staltung des Gartens. Die Planung 
konnte über das Förderprogramm 
„Grün macht Schule – KinderGAR-
TEN“ der Senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Familie realisiert 
werden. Bei den Vorbereitungsar-
beiten hatten auch die Eltern, Er-
zieher_innen und Kinder mitgehol-
fen. Desweiteren gab es tatkräftige 
Unterstützung durch das Team von 
Globus sowie durch die Objektver-
waltung. 

Ferienprojekt im Welseclub:
Erweiterung des Gartenprojektes / 
Bau eines zweiten Hochbeetes
Unser bisheriges Hochbeet reichte 
vom Platz her für unsere Zwecke 
(Anbau von Obst, Gemüse und 
Kräutern) nicht aus. Aus diesem 
Grund entschieden die Kinder und 
wir - als Team der JFE Welseclub -, 
den Garten um ein zweites Hoch-
beet zu erweitern.  
Die Grundkonstruktion des Hoch-
beetes besteht aus handelsüblichen 
Europaletten. Zunächst wurden 
alle Paletten geschliffen und mit 
einer umweltfreundlichen Wet-
terschutzlasur angestrichen. An-
schließend wurden die Paletten mit 
einem kleinem Fundament und Ge-
windestangen im Boden befestigt 
und fest verschraubt. Auf Grund 
der Jahreszeit wird das Hochbeet 
aber erst im nächsten Frühling be-
pflanzt. Im Laufe des Projektes ha-
ben sich die Besucher_innen des 

Welseclubs stark engagiert, um 
dieses Projekt so reibungslos reali-
sieren zu können. Sie halfen bei al-
len Arbeitsschritten mit und waren 
sehr interessiert am Bauprozess. Sie 
erlernten dabei diverse handwerk-
liche Fertigkeiten im Umgang mit 
Holz, Farbe und Zement. Der Ar-
beitsprozess förderte insbesondere 
die Teamfähigkeit der Kinder und 
Jugendlichen untereinander und 
zu den Mitarbeiter_innen der JFE 
Welseclub. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei 
der Unterstützung zur Realisierung 
des Gartenprojektes durch „Stark 
gemacht – Jugend nimmt Einfluss“.

Soziale Gruppenarbeit (SSA) betei-
ligte sich an der Kunstausstellung 
Lebens(t)Räume 
In der Zeit vom 7. bis 20. September 
2017 wurden fast 100 Kunstwerke 
von Kindern und Jugendlichen aus 
schwierigen Verhältnissen in der 
Pyramide ausgestellt. Die Werke 
entstanden im Rahmen der Jugend-
hilfe in Marzahn-Hellersdorf. Die 
Kinder und Jugendlichen konnten 
hier künstlerisch darstellen, wovon 
sie träumen oder wie sie ihr Leben 
empfinden. Die Kinder der SGA ha-
ben sich mit ihrem Projekt „Mon-
sterparty“ erfolgreich daran betei-
ligt. Zum Abschluss der Ausstellung 
gehörte ihr Werk zu denjenigen, 
das von den Besucher_innen für ei-
nen guten Zweck ersteigert wurde.
Das Werk der SGA wie auch alle an-
deren Kunstwerke können auf der 
Seite http://lebenstraueme-mar-

zahn-hellersdorf.de angeschaut 
und bewundert werden.

Kita-Kooperation mit den Projekten 
Globus und Phönix ausgebaut
In diesem Jahr konnte die Koopera-
tion mit den Projekten Globus und 
Phönix weiter ausgebaut werden. 
So unterstützten die Kolleg_innen 
den Bau von kleinen Spieltank-
stellen und Küchen für den Gar-
tenbereich, reparierten Spielzeug, 
arbeiteten alten Stühle auf und 
verzierten diese mit tollen Mo-
tiven, bereiteten Bastelmaterialien 
vor und halfen bei konkreten Pro-
jekten in den Kitas selbst. Dies ist 
eine super Unterstützung für un-
sere Kinder und gleichzeitig eine 
tolle Aufgabe für die Kolleg_innen. 
Wir freuen uns auf künftige ge-
meinsame Projekte.

Praktikumsplätze für Geflüchtete / 
Kooperation mit dem Betreuten Ju-
gendwohnen 
Im Jahr 2017 gelang es durch Ko-
operationen innerhalb und außer-
halb des Trägers, geflüchteten Men-
schen mit einem Praktikum erste 
Einblicke in die Aufgaben des Er-
ziehers in einer Kita zu vermitteln. 
Dies ist für beide Seiten von groß-
em Nutzen und eine Bereicherung 
für den Kita-Alltag. Die Koopera-
tion mit dem betreuten Jugend- 
wohnen aus unserem Träger ist da-
bei besonders hervorzuheben, zeigt 
es doch einmal mehr, wie wertvoll 
Synergieeffekte sein können.  
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Informationen 
aus dem Personalbüro

•	 Per 31. Oktober 2017 waren 252 
Mitarbeiter_innen (189 Mitar-
beiterinnen und 63 Mitarbeiter) 
bei der pad gGmbH beschäf-
tigt. Bis zu diesem Zeitpunkt er-

folgten 58 Einstellungen 
und 34 Austritte aus dem 
Träger. Herr Pfau ist mit 
26 Beschäftigungsjahren 
der dienstälteste Mitar-
beiter im Träger.

•	 Ein Mitarbeiter hat in diesem Jahr sein berufs-
begleitendes Studium erfolgreich abgeschlossen. 
Herzlichen Glückwunsch! Sechs Mitarbeiter_in-
nen studieren z.Z. noch berufs-
begleitend, 14 Mitarbeiter_in-
nen befinden sich derzeit in der 
berufsbegleitenden Ausbildung 
zum/r staatlich anerkannten Er-
zieher_in – weiterhin viel Erfolg!

•	 Maja, Greta, Haily Faye Jennifer, 
Charlotte, Collien, Eddy Oskar 
und Lennard haben zwei Dinge 
gemeinsam! Sie haben 2017 das 
Licht der Welt erblickt – herz-
lich willkommen - und Mama 
oder Papa arbeiten in der pad 
gGmbH.

•	 Acht Mitarbeiter_innen haben in diesen Jahr 
schon Elternzeit in Voll- oder Teilzeit in Anspruch 
genommen, zwei davon sind noch in Elternzeit.

•	 Gemeinsam mit fünf weiteren Mitarbeiter_innen 
freuen wir uns derzeit auf Nachwuchs.

•	 Drei Mitarbeiter_innen haben sich 2017 getraut 
das „JA“-Wort zu geben! Herzlichen Glück-
wunsch!

Kita Stralsunder Straße – Zahlreiche 
Gäste und Kinder der Kita „Kinder-
lachen“ feierten das Richtfest
Das derzeit laufende Neubauvorha-
ben der pad gGmbH geht gut vo-
ran. Am 3. November 2017 feierten 
zahlreiche Gäste das Richtfest, un-
ter ihnen der Bezirksstadtrat Herr 
Lemm, Herr Nosinski von der dege-
weo, die Geschäftsführer der pad 
gGmbH, Herr Dr. Drahs und Herr 
Wächter, die Architekt_innen von 
baukind, Vertreter_innen des Ju-
gendamtes, Mitarbeiter_innen der 
pad gGmbH, Bauleute der betei-
ligten Firmen und Kinder der Kita 
Kinderlachen. Bereits im Frühjahr 
2018 soll die neue Kita mit 70 Plät-
zen ihren Betrieb aufnehmen. Die 
Nachfrage nach Plätzen ist riesig. 
Nachfragen unter kitakoordinati-
on@pad-berlin.de 

189 63
Eddy
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Gesundheitsförderung im Focus – Kitas „Irgend-
wie Anders“, „Kinderlachen“ und „Grünschna-
bel“ kooperieren mit BKK VBU
Gesundheitsförderung stellt in unseren Kitas ei-
nen wichtigen Schwerpunkt in der täglichen Ar-
beit dar. Nun ist es gelungen, die bereits beste-
hende Kooperation zwischen der BKK VBU und 
der Kita „Grünschnabel“ auf weitere Kitas des 
Trägers auszuweiten. So nehmen auch die Kita 
„Irgendwie Anders“ und die Kita „Kinderlachen“ 
ab 2018 zunächst für zwei Jahre an dem Projekt 
teil. 

Externe Evaluation in der Kita „Kletterfrösche“ 
erfolgreich stattgefunden
Qualität wird im Träger und seinem Kita-Bereich 
sehr groß geschrieben. Neben den jährlichen in-
ternen Evaluationen in allen Einrichtungen fand 
im April 2017 die externe Evaluation in unserer 
kleinsten Einrichtung, der „Kita Kletterfrösche“, 
statt. Die Auftragsübernahme und deren Reali-
sierung erfolgte wiederum durch die EuroNorm 
MBT, ein langjähriger Kooperationspartner der 
pad gGmbH.  

Neugestaltung des Gartens der Kita „Irgendwie 
Anders / Filiale Märkische Allee“ ging mit einer 
großen Pflanzaktion in die nächste Phase 
Nachdem im letzten Jahr die grundlegende Um-
gestaltung des Gartens stattfand, welche über 
das Förderprogramm „Grün macht Schule - Kin-
derGARTEN“ der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie sowie Eigenmittel des Trägers 
realisiert werden konnte, stand in diesem Jahr 
eine große Pflanzaktion im Mittelpunkt der Fort-
setzung des Projektes. Mit großer Unterstützung 
der Eltern, des Teams und des Trägers fand die 
Bepflanzung statt. Finanzielle Unterstützung gab 
es wiederum durch das Förderprogramm „Grün 
macht Schule - KinderGARTEN“ sowie den Träger. 
Die Kinder erfreuen sich jeden Tag an ihrem tol-
len Garten und sind so mitten im Erlebnisraum 
Natur.

Elternbeirat nahm seine Arbeit auf
Im Frühjahr 2017 nahm der Elternbeirat des 
Kita-Bereiches auf Anregung des Trägers seine 
Arbeit auf. Partizipation und demokratische Teil-
habe werden gefördert. Das Gremium versteht 
sich als  Interessenvertretung aller Eltern der Kitas 
der pad gGmbH. Es tagt mindestens viermal im 
Jahr und legt seine inhaltlichen Schwerpunkte 
selbst fest. 

Netzwerk Ehrenamt -
Gemeinsam für´s Quartier
Im September 2017 ist das neue Projekt des Quartiers-
managements Hellersdorfer Promenade „Netzwerk Eh-
renamt“ bei der pad gGmbH gestartet. Es wendet sich 
an alle Ehrenamtlichen im Quartier, die dort handelnden 
Träger/Einrichtungen und Projekte sowie an potentielle 
Mitstreiter_innen. Anliegen des Projektes ist die Stär-
kung und Förderung des Ehrenamtes im Quartier. Dazu 
bedarf es der Vernetzung, Begleitung, der Etablierung 
einer Anerkennungskultur sowie der Gewinnung neuer 
Mitarbeiter_innen.
Wichtige Bausteine der Projektarbeit  sind die Organisa-
tion eines regelmäßigen „Stammtisches Ehrenamt“ für 
Austausch und Vernetzung, eine jährliche Ehrenamts-
börse, Beratung von Ehrenamtlichen und die Sichtbar-
machung ehrenamtlicher Tätigkeit mit verschieden Me-
thoden der Öffentlichkeitsarbeit (Medien, Plakatserie 
etc.)
Es wird eine jährliche Anerkennungsveranstaltung im 
Quartier geben und die Erfahrungen bei der Entwick-
lung einer Anerkennungskultur sollen in einer Best-Prac-
tice-Liste zusammengefasst werden. Ende 2019 wird ein 
Konzept zur nachhaltigen Sicherung  des „Netzwerk Eh-
renamt“ die Arbeit abschließen. Weiteres kann man dem 
aktuell erschienenen Flyer entnehmen.
Am 13. Dezember 2017 fand zum Thema „Netzwerk Eh-
renamt – gemeinsam für´s Quartier“  im Haus am Bee-
renpfuhl ein World-Café zur Diskussion ehrenamtsprak-
tischer Fragestellungen mit den Verantwortlichen der 
Träger/Einrichtungen/Projekten und ihren Ehrenamt-
lichen statt.  

Ansprechpartner für das Projekt ist Herr Dr. Brunn, 
Kastanienallee 55, Tel: 030 - 9928 2402
E-Mail: ehrenamt@pad-berlin.de

EHREN   AMT
Hellersdorf

NETZ   WERK
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Informationen vom Betriebsrat

Ferienausklang und Mitbestim-
mung beim AHA-Elterntreff 
Am 31. August 2017 feierten wir 
mit rund 60 Gästen den Ferienab-
schluss bei einem Grill- und Zucker-
tütenfest. Wir nutzten die Gele-
genheit dazu, mit den Gästen über 
die Namensänderung des „AHA-El-
terntreffs“ hin zu „Familienhaus 
Momo“ zu sprechen. Mit einer Aus-
stellung, Vorlesezeit, Plakaten und 
Stimmungsbarometer erläuterten 
wir den geplanten Namenswech-
sel und boten Möglichkeiten des 
Meinungsaustausches an. Das Spek-
trum der Angebote wird sich in Zu-
kunft nicht mehr ausschließlich an 
Eltern richten, sondern an die ge-
samte Familie, mit all ihren unter-
schiedlichen Ausformungen. 
Bezüglich des neuen Namens stell-
ten wir die beliebte Kinderbuch-
figur „Momo“ von Michael Ende 
vor und begannen gemeinsam ihr 
Abenteuer in einer gemütlichen 
Vorleserunde. Ihr liebevolles We-
sen, ihre besondere Gabe des Zuhö-
rens und der achtsame Umgang mit 
Zeit sollen auch im „Familientreff 
Momo“ spürbar und erlebbar sein.
Die Geschichte von Momo und der 
dazugehörige Mitbestimmungspro- 
zess stießen auf große Zustimmung. 
Alle Gäste durften Wünsche für den 
Familientreff im kommenden Jahr 
hinterlassen und trugen auf einem 
Stimmungsbarometer ein, wie ih-
nen der neue Name gefällt. 
Die Zuckertütenübergabe für die 
Einschulungskinder und das Grillen 
bildeten einen schönen feierlichen 
Abschluss. Es war ein rundum ge-
lungenes Fest. Wir freuen uns sehr, 
dass unsere Familien trotz des Re-
genwetters so zahlreich erschienen 
sind!

Gartenumgestaltung in den Kitas 
„Grünschnabel“ und „Kletterfrö-
sche“ mit tatkräftiger Unterstüt-
zung
Die Kinder unserer Kitas sind mit ih-
ren Erzieher_innen sehr viel an der 
frischen Luft zu finden. Dies stär-
kt die Abwehrkräfte und das Im-
munsystem, gleichzeitig gibt es in 
unseren Gärten viel zu entdecken. 
Schon aus diesem Grund ist es wich-
tig, die Garten- und Spielbereiche 
von Zeit zu Zeit auch neu zu gestal-
ten. Im Rahmen von Projekten ge-
lang es im zurückliegenden Jahr die 
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Gärten in den Kitas „Grünschnabel“ 
und „Kletterfrösche“ neu zu gestal-
ten. Bei den Grünschnäbeln ging es 
vor allem darum, die bereits vor-
handenen Hügel neu zu gestalten 
und Sicherheit zu schaffen, bei den 
Kletterfröschen haben die Eltern in 
Eigeninitiative gemeinsam mit dem 
Team den Garten neu gestaltet u.a. 
mit einem Nutzgartenbereich. Die 
Kinder sind glücklich über die Neu-
erungen und haben diese schnell in 
Besitz genommen.     

„Ahrenshooper Spatzen“ - Bauar-
beiten laufen auf Hochtouren
Seit Oktober 2017 nimmt die Er-
weiterung der „Ahrenshooper 
Spatzen“ Form an. Die Kita erhält 
15 neue Plätze. Ein völlig neuer 
Bereich wird geschaffen u.a. mit 
einem Sport- und Bewegungsraum, 
einem Vorschulraum und den ent-
sprechenden Sanitär- und Garde-
robenbereichen. Auch der Garten 
wird erweitert und bietet dann 
rund 250 Quadratmeter mehr Platz. 
Die Finanzierung ist gesichert durch 
Mittel aus dem Kita-Ausbaupro-
gramm des Landes Berlin und Ei-
genmittel des Trägers. 

Wichtige Höhepunkte für die Kita 
„Kastanienknirpse“
Im Jahr 2018 erwarten die Kita Ka-
stanienknirpse gleich zwei wichtige 
Höhepunkte. So laufen bereits die 
Vorbereitungen auf die 2. Externe 
Evaluation, die im 2. Quartal statt-
finden wird und auch der 10-jäh-
rige Geburtstag ist bereits in Pla-
nung. Die Kita Kastanienknirpse 
eröffnete als erste Kita der pad  
gGmbH im Jahr 2008. 

Laternenfest der Kita „Irgendwie 
Anders“ 
Die Kita „Irgendwie Anders“ und 
Filiale haben in diesem Jahr schon 
sehr zeitig ihr Laternenfest gefei-
ert. Der Grund: Wir wollten ge-
meinsam mit unseren Kindern und 
Eltern den Fanfarenzug Friedrichs-
hain wieder dabei haben. 
Mit Stockbrot oder einem leckeren 
Hotdog und Kakao stimmten wir 
uns auf unseren Festumzug ein. Es 
war ein gelungenes kleines Fest, 
das sicher auch unserer Nachbar-
schaft gefallen hat. Wir bedanken 
uns an dieser  Stelle beim Fanfaren-
zug Friedrichshain für die musika-
lische Begleitung.

Neues Material vom Präventions-
projekt Glücksspiel
Das Präventionsprojekt Glücksspiel 
hat neue Materialien entwickelt. 
Spielerinnen und Spieler erhalten 
in einem Flyer Tipps für verantwor-
tungsbewusstes Spielen, können 
ihr Spielverhalten testen und fin-
den passende Anlaufstellen in Ber-
lin. Der Flyer kann in den Sprachen 
Deutsch, Englisch, Türkisch und 
Arabisch beim Präventionsprojekt 
bestellt werden.
Für Angehörige hat das Präven-
tionsprojekt Glücksspiel eine um-
fangreiche Broschüre entwickelt. 
Diese informiert über Glücksspiele, 
klärt über mögliche Folgen auf und 
bietet neben einem Selbsttest auch 
Empfehlungen und Unterstützung-
sangebote für Angehörige. Die 
Broschüre kann ebenfalls beim Prä-
ventionsprojekt bestellt werden.

präventive, altersübergreifende 
Dienste im sozialen Bereich gGmbH

pad

ال متعة؟ اختبر سلوكك في اللعب! -ال مخاطرة  
 نعم | ال

 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما

 تكون في حالة مزاجية حزينة؟
 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 

 
 سلوك المقامرة لديك نتيجة االختبار:

هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل اتخذت قرارك؟ ستجد الدعم هنا!
 

 مشروع الوقاية من المقامرة
Neue Grottkauer Str. 5 12619 برلين 

030/54988157 
 0152/56180285االستشارة عبر خدمة الواتساب: 

berlin.de-praevention.gluecksspiel@pad 
spiel.de-www.faules  

 
 كافيه بايشبيللوز

Wartenburgstraße 8 10963 برلين 
030/66633-955 

berlin.de-cafe.beispiellos@caritas  
 

 شاريتيه برلين
berlin.de-hilfe-www.spielsucht  

spielsucht.charite.de-www.ag   
 

لالستشارت الهاتفية المجانية بدون كشف المركز االتحادي للتنوير الصحي 
 الهوية
0800/1372700 

 
 جهات المساعدة أونالين

spiel.de-dein-www.check  
verantwortung.de-mit-www.spielen  

 
 المدينين واإلعسار في برلين مقرات استشارة

berlin.de-www.schuldnerberatung  
 

 مركز االتصال والمعلومات للمساعدة الذاتية في برلين
berlin.de-www.sekis  

 
 الشيوخ للصحة والرعاية والمساواةبدعم من إدارة مجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كل شيء في بطاقة واحدة؟
 نصائح لالعبات والالعبين

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقامرة....
 .. مثيرة وممتعة. ..

 .... منتشرة انتشاراً واسعاً.
 عام. 18.... يُسمح بممارستها بدءاً من سن 

1 

5 6 

ال متعة؟ اختبر سلوكك في اللعب! -ال مخاطرة  
 نعم | ال

 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما

 تكون في حالة مزاجية حزينة؟
 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 

 
 سلوك المقامرة لديك نتيجة االختبار:

هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل اتخذت قرارك؟ ستجد الدعم هنا!
 

 مشروع الوقاية من المقامرة
Neue Grottkauer Str. 5 12619 برلين 

030/54988157 
 0152/56180285االستشارة عبر خدمة الواتساب: 

berlin.de-praevention.gluecksspiel@pad 
spiel.de-www.faules  

 
 كافيه بايشبيللوز

Wartenburgstraße 8 10963 برلين 
030/66633-955 

berlin.de-cafe.beispiellos@caritas  
 

 شاريتيه برلين
berlin.de-hilfe-www.spielsucht  

spielsucht.charite.de-www.ag   
 

لالستشارت الهاتفية المجانية بدون كشف المركز االتحادي للتنوير الصحي 
 الهوية
0800/1372700 

 
 جهات المساعدة أونالين

spiel.de-dein-www.check  
verantwortung.de-mit-www.spielen  

 
 المدينين واإلعسار في برلين مقرات استشارة

berlin.de-www.schuldnerberatung  
 

 مركز االتصال والمعلومات للمساعدة الذاتية في برلين
berlin.de-www.sekis  

 
 الشيوخ للصحة والرعاية والمساواةبدعم من إدارة مجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كل شيء في بطاقة واحدة؟
 نصائح لالعبات والالعبين

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقامرة....
 .. مثيرة وممتعة. ..

 .... منتشرة انتشاراً واسعاً.
 عام. 18.... يُسمح بممارستها بدءاً من سن 

1 

5 6 

 ال متعة؟ اختبر سلوكك في اللعب! -ال مخاطرة 
 نعم | ال

 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما

 تكون في حالة مزاجية حزينة؟
 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 

 
 سلوك المقامرة لديك نتيجة االختبار:

هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل اتخذت قرارك؟ ستجد الدعم هنا!
 

 مشروع الوقاية من المقامرة
Neue Grottkauer Str. 5 12619 برلين 

030/54988157 
 0152/56180285االستشارة عبر خدمة الواتساب: 

praevention.gluecksspiel@pad-berlin.de 
www.faules-spiel.de  

 
 كافيه بايشبيللوز

Wartenburgstraße 8 10963 برلين 
030/66633-955 

cafe.beispiellos@caritas-berlin.de  
 

 شاريتيه برلين
www.spielsucht-hilfe-berlin.de  

www.ag-spielsucht.charite.de   
 

لالستشارت الهاتفية المجانية بدون كشف المركز االتحادي للتنوير الصحي 
 الهوية
0800/1372700 

 
 جهات المساعدة أونالين

www.check-dein-spiel.de  
www.spielen-mit-verantwortung.de  

 
 المدينين واإلعسار في برلين مقرات استشارة

www.schuldnerberatung-berlin.de  
 

 مركز االتصال والمعلومات للمساعدة الذاتية في برلين
www.sekis-berlin.de  

 
 الشيوخ للصحة والرعاية والمساواةدارة مجلس بدعم من إ

 
 
 
 
 
 
 
 

 كل شيء في بطاقة واحدة؟
 نصائح لالعبات والالعبين

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقامرة....
 .... مثيرة وممتعة. 

 .... منتشرة انتشاراً واسعاً.
 عام. 18.... يُسمح بممارستها بدءاً من سن 

1 

5 6 

ال متعة؟ اختبر سلوكك في اللعب! -ال مخاطرة  
 نعم | ال

 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما

 تكون في حالة مزاجية حزينة؟
 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 

 
 سلوك المقامرة لديك نتيجة االختبار:

هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل اتخذت قرارك؟ ستجد الدعم هنا!
 

 مشروع الوقاية من المقامرة
Neue Grottkauer Str. 5 12619 برلين 

030/54988157 
 0152/56180285االستشارة عبر خدمة الواتساب: 

berlin.de-praevention.gluecksspiel@pad 
spiel.de-www.faules  

 
 كافيه بايشبيللوز

Wartenburgstraße 8 10963 برلين 
030/66633-955 

berlin.de-cafe.beispiellos@caritas  
 

 شاريتيه برلين
berlin.de-hilfe-www.spielsucht  

spielsucht.charite.de-www.ag   
 

لالستشارت الهاتفية المجانية بدون كشف المركز االتحادي للتنوير الصحي 
 الهوية
0800/1372700 

 
 جهات المساعدة أونالين

spiel.de-dein-www.check  
verantwortung.de-mit-www.spielen  

 
 المدينين واإلعسار في برلين مقرات استشارة

berlin.de-www.schuldnerberatung  
 

 مركز االتصال والمعلومات للمساعدة الذاتية في برلين
berlin.de-www.sekis  

 
 الشيوخ للصحة والرعاية والمساواةبدعم من إدارة مجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كل شيء في بطاقة واحدة؟
 نصائح لالعبات والالعبين

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقامرة....
 .. مثيرة وممتعة. ..

 .... منتشرة انتشاراً واسعاً.
 عام. 18.... يُسمح بممارستها بدءاً من سن 

1 

5 6 

ال متعة؟ اختبر سلوكك في اللعب! -ال مخاطرة  
 نعم | ال

 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما

 تكون في حالة مزاجية حزينة؟
 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 

 
 سلوك المقامرة لديك نتيجة االختبار:

هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل اتخذت قرارك؟ ستجد الدعم هنا!
 

 مشروع الوقاية من المقامرة
Neue Grottkauer Str. 5 12619 برلين 

030/54988157 
 0152/56180285االستشارة عبر خدمة الواتساب: 

berlin.de-praevention.gluecksspiel@pad 
spiel.de-www.faules  

 
 كافيه بايشبيللوز

Wartenburgstraße 8 10963 برلين 
030/66633-955 

berlin.de-cafe.beispiellos@caritas  
 

 شاريتيه برلين
berlin.de-hilfe-www.spielsucht  

spielsucht.charite.de-www.ag   
 

لالستشارت الهاتفية المجانية بدون كشف المركز االتحادي للتنوير الصحي 
 الهوية
0800/1372700 

 
 جهات المساعدة أونالين

spiel.de-dein-www.check  
verantwortung.de-mit-www.spielen  

 
 المدينين واإلعسار في برلين مقرات استشارة

berlin.de-www.schuldnerberatung  
 

 مركز االتصال والمعلومات للمساعدة الذاتية في برلين
berlin.de-www.sekis  

 
 الشيوخ للصحة والرعاية والمساواةبدعم من إدارة مجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كل شيء في بطاقة واحدة؟
 نصائح لالعبات والالعبين

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقامرة....
 .. مثيرة وممتعة. ..

 .... منتشرة انتشاراً واسعاً.
 عام. 18.... يُسمح بممارستها بدءاً من سن 

1 

5 6 

ال متعة؟ اختبر سلوكك في اللعب! -ال مخاطرة  
 نعم | ال

 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما

 تكون في حالة مزاجية حزينة؟
 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 

 
 سلوك المقامرة لديك نتيجة االختبار:

هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل اتخذت قرارك؟ ستجد الدعم هنا!
 

 مشروع الوقاية من المقامرة
Neue Grottkauer Str. 5 12619 برلين 

030/54988157 
 0152/56180285االستشارة عبر خدمة الواتساب: 

berlin.de-praevention.gluecksspiel@pad 
spiel.de-www.faules  

 
 كافيه بايشبيللوز

Wartenburgstraße 8 10963 برلين 
030/66633-955 
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 المقامرة....
 .. مثيرة وممتعة. ..

 .... منتشرة انتشاراً واسعاً.
 عام. 18.... يُسمح بممارستها بدءاً من سن 

1 

5 6 

ال متعة؟ اختبر سلوكك في اللعب! -ال مخاطرة  
 نعم | ال

 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما

 تكون في حالة مزاجية حزينة؟
 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 

 
 سلوك المقامرة لديك نتيجة االختبار:

هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل اتخذت قرارك؟ ستجد الدعم هنا!
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 نصائح لالعبات والالعبين

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقامرة....
 .. مثيرة وممتعة. ..

 .... منتشرة انتشاراً واسعاً.
 عام. 18.... يُسمح بممارستها بدءاً من سن 

1 

5 6 

ال متعة؟ اختبر سلوكك في اللعب! -ال مخاطرة  
 نعم | ال

 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما

 تكون في حالة مزاجية حزينة؟
 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 

 
 سلوك المقامرة لديك نتيجة االختبار:

هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!
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 المقامرة....
 .. مثيرة وممتعة. ..

 .... منتشرة انتشاراً واسعاً.
 عام. 18.... يُسمح بممارستها بدءاً من سن 

1 

5 6 

ال متعة؟ اختبر سلوكك في اللعب! -ال مخاطرة  
 نعم | ال

 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما

 تكون في حالة مزاجية حزينة؟
 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 

 
 سلوك المقامرة لديك نتيجة االختبار:

هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!
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 المقامرة....
 .. مثيرة وممتعة. ..

 .... منتشرة انتشاراً واسعاً.
 عام. 18.... يُسمح بممارستها بدءاً من سن 
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5 6 

ال متعة؟ اختبر سلوكك في اللعب! -ال مخاطرة  
 نعم | ال

 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما

 تكون في حالة مزاجية حزينة؟
 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 

 
 سلوك المقامرة لديك نتيجة االختبار:

هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل اتخذت قرارك؟ ستجد الدعم هنا!
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 .... منتشرة انتشاراً واسعاً.
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ال متعة؟ اختبر سلوكك في اللعب! -ال مخاطرة  
 نعم | ال

 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما

 تكون في حالة مزاجية حزينة؟
 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 

 
 سلوك المقامرة لديك نتيجة االختبار:

هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل اتخذت قرارك؟ ستجد الدعم هنا!
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 المقامرة....
 .. مثيرة وممتعة. ..

 .... منتشرة انتشاراً واسعاً.
 عام. 18.... يُسمح بممارستها بدءاً من سن 
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ال متعة؟ اختبر سلوكك في اللعب! -ال مخاطرة  
 نعم | ال

 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما
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 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 
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هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!
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 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
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 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!
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ال متعة؟ اختبر سلوكك في اللعب! -ال مخاطرة  
 نعم | ال

 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما

 تكون في حالة مزاجية حزينة؟
 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 

 
 سلوك المقامرة لديك نتيجة االختبار:

هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل اتخذت قرارك؟ ستجد الدعم هنا!
 

 مشروع الوقاية من المقامرة
Neue Grottkauer Str. 5 12619 برلين 
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spiel.de-www.faules  
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030/66633-955 

berlin.de-cafe.beispiellos@caritas  
 

 شاريتيه برلين
berlin.de-hilfe-www.spielsucht  

spielsucht.charite.de-www.ag   
 

لالستشارت الهاتفية المجانية بدون كشف المركز االتحادي للتنوير الصحي 
 الهوية
0800/1372700 

 
 جهات المساعدة أونالين

spiel.de-dein-www.check  
verantwortung.de-mit-www.spielen  

 
 المدينين واإلعسار في برلين مقرات استشارة

berlin.de-www.schuldnerberatung  
 

 مركز االتصال والمعلومات للمساعدة الذاتية في برلين
berlin.de-www.sekis  

 
 الشيوخ للصحة والرعاية والمساواةبدعم من إدارة مجلس 
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 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما

 تكون في حالة مزاجية حزينة؟
 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 

 
 سلوك المقامرة لديك نتيجة االختبار:

هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!
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 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل اتخذت قرارك؟ ستجد الدعم هنا!
 

 مشروع الوقاية من المقامرة
Neue Grottkauer Str. 5 12619 برلين 

030/54988157 
 0152/56180285االستشارة عبر خدمة الواتساب: 

berlin.de-praevention.gluecksspiel@pad 
spiel.de-www.faules  

 
 كافيه بايشبيللوز

Wartenburgstraße 8 10963 برلين 
030/66633-955 

berlin.de-cafe.beispiellos@caritas  
 

 شاريتيه برلين
berlin.de-hilfe-www.spielsucht  

spielsucht.charite.de-www.ag   
 

لالستشارت الهاتفية المجانية بدون كشف المركز االتحادي للتنوير الصحي 
 الهوية
0800/1372700 

 
 جهات المساعدة أونالين

spiel.de-dein-www.check  
verantwortung.de-mit-www.spielen  

 
 المدينين واإلعسار في برلين مقرات استشارة

berlin.de-www.schuldnerberatung  
 

 مركز االتصال والمعلومات للمساعدة الذاتية في برلين
berlin.de-www.sekis  

 
 الشيوخ للصحة والرعاية والمساواةبدعم من إدارة مجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كل شيء في بطاقة واحدة؟
 نصائح لالعبات والالعبين

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقامرة....
 .. مثيرة وممتعة. ..

 .... منتشرة انتشاراً واسعاً.
 عام. 18.... يُسمح بممارستها بدءاً من سن 

1 

5 6 

ال متعة؟ اختبر سلوكك في اللعب! -ال مخاطرة  
 نعم | ال

 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما

 تكون في حالة مزاجية حزينة؟
 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 

 
 سلوك المقامرة لديك نتيجة االختبار:

هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل اتخذت قرارك؟ ستجد الدعم هنا!
 

 مشروع الوقاية من المقامرة
Neue Grottkauer Str. 5 12619 برلين 

030/54988157 
 0152/56180285االستشارة عبر خدمة الواتساب: 

berlin.de-praevention.gluecksspiel@pad 
spiel.de-www.faules  

 
 كافيه بايشبيللوز

Wartenburgstraße 8 10963 برلين 
030/66633-955 

berlin.de-cafe.beispiellos@caritas  
 

 شاريتيه برلين
berlin.de-hilfe-www.spielsucht  

spielsucht.charite.de-www.ag   
 

لالستشارت الهاتفية المجانية بدون كشف المركز االتحادي للتنوير الصحي 
 الهوية
0800/1372700 

 
 جهات المساعدة أونالين

spiel.de-dein-www.check  
verantwortung.de-mit-www.spielen  

 
 المدينين واإلعسار في برلين مقرات استشارة

berlin.de-www.schuldnerberatung  
 

 مركز االتصال والمعلومات للمساعدة الذاتية في برلين
berlin.de-www.sekis  

 
 الشيوخ للصحة والرعاية والمساواةبدعم من إدارة مجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كل شيء في بطاقة واحدة؟
 نصائح لالعبات والالعبين

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقامرة....
 .. مثيرة وممتعة. ..

 .... منتشرة انتشاراً واسعاً.
 عام. 18.... يُسمح بممارستها بدءاً من سن 

1 

5 6 

ال متعة؟ اختبر سلوكك في اللعب! -ال مخاطرة  
 نعم | ال

 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما

 تكون في حالة مزاجية حزينة؟
 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 

 
 سلوك المقامرة لديك نتيجة االختبار:

هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل اتخذت قرارك؟ ستجد الدعم هنا!
 

 مشروع الوقاية من المقامرة
Neue Grottkauer Str. 5 12619 برلين 

030/54988157 
 0152/56180285االستشارة عبر خدمة الواتساب: 

berlin.de-praevention.gluecksspiel@pad 
spiel.de-www.faules  

 
 كافيه بايشبيللوز

Wartenburgstraße 8 10963 برلين 
030/66633-955 

berlin.de-cafe.beispiellos@caritas  
 

 شاريتيه برلين
berlin.de-hilfe-www.spielsucht  

spielsucht.charite.de-www.ag   
 

لالستشارت الهاتفية المجانية بدون كشف المركز االتحادي للتنوير الصحي 
 الهوية
0800/1372700 

 
 جهات المساعدة أونالين

spiel.de-dein-www.check  
verantwortung.de-mit-www.spielen  

 
 المدينين واإلعسار في برلين مقرات استشارة

berlin.de-www.schuldnerberatung  
 

 مركز االتصال والمعلومات للمساعدة الذاتية في برلين
berlin.de-www.sekis  

 
 الشيوخ للصحة والرعاية والمساواةبدعم من إدارة مجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كل شيء في بطاقة واحدة؟
 نصائح لالعبات والالعبين

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقامرة....
 .. مثيرة وممتعة. ..

 .... منتشرة انتشاراً واسعاً.
 عام. 18.... يُسمح بممارستها بدءاً من سن 

1 

5 6 

ال متعة؟ اختبر سلوكك في اللعب! -ال مخاطرة  
 نعم | ال

 هل تشعر أحياناً برغبة عارمة في ممارسة المقامرة؟ 
 هل تخصص في الوقت الحالي نقوداُ/ وقتاً أكثر للمقامرة مقارنةً بالماضي؟ 
  هل تضطر في بعض األحيان إلى المقامرة بصورة أكبر وأكثر تكراراً بالرغم

 لذلك على اإلطالق؟من أنك لم تخطط 
 هل تعاني من مخاوف مالية بسبب نفقاتك على المقامرة؟ 
 هل جربت من قبل أن تقلع عن المقامرة ولم تفلح؟ 
 هل تدور أفكارك غالباً حول مجموعات األرقام واألرباح الممكنة؟ 
 هل تعتقد أنه يمكنك أن "تحطم" نظام المقامرة؟ 
  جسدية مثل تسارع ضربات عندما تفكر في المقامرة، هل تشعر بأعراض

 القلب أو تعرق اليدين أو "قشعريرة داخلية"؟
  عندما ال تستطيع ممارسة المقامرة، هل تشعر بانزعاج أو غضب أو هل

 تحس بأعراض جسدية مزعجة؟
 هل حاولت أن تخفي ولعك بالمقامرة؟ 
 ر في واجبات معينة )المهنة، الهوايات، العالقات(؟  هل تجعلك المقامرة تقصِّ
 تعاني من مشكالت عائلية بسبب المقامرة؟ هل 
 هل فاتتك فعالً مواعيد/ ارتباطات مرات عديدة بسبب ممارسة المقامرة؟ 
  هل تمارس المقامرة في المقام األول عندما تشعر بالملل/ التوتر أو عندما

 تكون في حالة مزاجية حزينة؟
 هل تعاني بسبب سلوك المقامرة لديك؟ 

 
 سلوك المقامرة لديك نتيجة االختبار:

هل أجبت أكثر من خمسة أسئلة بـ "نعم"؟ قد يكون ذلك مؤشراً على أن سلوك 
المقامرة لديك حرج أو ربما يسبب مشكالت! ال تترد في استيضاح وضعك 

 وطلب المساعدة.
 سلوك مقامرة خطير؟

مرضاً. لم تعد قوة اإلرادة وحدها تكفيك. لذا يُعد إدمان المقامرة في ألمانياً 
 وتُخصم نفقات عالجه إما من تأمين المعاش أو التأمين الصحي!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل اتخذت قرارك؟ ستجد الدعم هنا!
 

 مشروع الوقاية من المقامرة
Neue Grottkauer Str. 5 12619 برلين 

030/54988157 
 0152/56180285االستشارة عبر خدمة الواتساب: 

berlin.de-praevention.gluecksspiel@pad 
spiel.de-www.faules  

 
 كافيه بايشبيللوز

Wartenburgstraße 8 10963 برلين 
030/66633-955 

berlin.de-cafe.beispiellos@caritas  
 

 شاريتيه برلين
berlin.de-hilfe-www.spielsucht  

spielsucht.charite.de-www.ag   
 

لالستشارت الهاتفية المجانية بدون كشف المركز االتحادي للتنوير الصحي 
 الهوية
0800/1372700 

 
 جهات المساعدة أونالين

spiel.de-dein-www.check  
verantwortung.de-mit-www.spielen  

 
 المدينين واإلعسار في برلين مقرات استشارة

berlin.de-www.schuldnerberatung  
 

 مركز االتصال والمعلومات للمساعدة الذاتية في برلين
berlin.de-www.sekis  

 
 الشيوخ للصحة والرعاية والمساواةبدعم من إدارة مجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كل شيء في بطاقة واحدة؟
 نصائح لالعبات والالعبين
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 .. مثيرة وممتعة. ..

 .... منتشرة انتشاراً واسعاً.
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Alles auf eine 
Karte?

Tipps für Spielerinnen 
und SpielerPräventionsprojekt Glücksspiel | pad gGmbH

Neue Grottkauer Straße 5, 12619 Berlin
Tel.:  030/54988157
WhatsApp Beratung: 0152/56180285
Mail:  praevention.gluecksspiel@pad-berlin.de
Web:  www.faules-spiel.de

Café Beispiellos
Wartenburgstraße 8, 10963 Berlin
Tel.:  030/66633-955
Web:  www.cafe-beispiellos.de

Charité Berlin
Web: www.spielsucht-hilfe-berlin.de
Web:  https://ag-spielsucht.charite.de

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
Kostenfreies, anonymes Beratungstelefon
Tel.:  0800/1372700

Online-Hilfen:
www.check-dein-spiel.de
www.spielen-mit-verantwortung.de

Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen Berlin
www.schuldnerberatung-berlin.de

Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle Berlin
www.sekis-berlin.de

No Risk – No Fun? 
Testen Sie Ihr Spielverhalten!
Verspüren Sie oft ein unwiderstehliches Verlangen, 
Glücksspiele zu spielen?

Setzen Sie im Vergleich zu früher gegenwärtig mehr 
Geld / Zeit für Glücksspiele ein?

Müssen Sie manchmal mehr und häufiger Glücksspiele 
spielen, obwohl Sie es ursprünglich gar nicht so geplant 
hatten?

Haben Sie Geldsorgen wegen Ihrer Glücksspielausgaben?

Haben Sie schon einmal versucht, mit dem Glücksspielen 
aufzuhören und es nicht geschafft?

Kreisen Ihre Gedanken häufig um Zahlenkombinationen 
und die möglichen Gewinne?

Glauben Sie, dass Sie das Glücksspielsystem 
„knacken“ können?

Wenn Sie an das Glücksspielen denken, verspüren Sie 
körperliche Symptome wie z.B. Herzrasen, feuchte Hän-
de, „inneres Kribbeln“?

Wenn Sie keine Glücksspiele spielen können, fühlen Sie 
sich dann unruhig, gereizt oder verspüren unangenehme 
körperliche Symptome?

Versuchen Sie Ihre Leidenschaft für Glücksspiel zu ver-
heimlichen?

Vernachlässigen Sie wegen des Glücksspielens 
bestimmte Verpflichtungen (Beruf, Hobby, Beziehun-
gen)?

Haben Sie familiäre Probleme wegen Ihres 
Glücksspielens?

Haben Sie schon des Öfteren Termine / Verabredungen 
wegen des Glücksspielens versäumt?

Spielen Sie vor allem auch dann Glücksspiele, wenn Sie 
Langeweile / Stress haben oder in einer traurigen Stim-
mung sind?

Leiden Sie unter Ihrem Glücksspielverhalten?

Testergebnis: Ihr Spielverhalten
Sie haben mehr als fünf Fragen mit „JA“ beantwortet? 
Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass Ihr Glücksspiel-
verhalten kritisch oder sogar problematisch sein könnte! 
Zögern Sie nicht, sich Klarheit über Ihre Situation zu ver-
schaffen und Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Eingefahrenes Spielverhalten?
Da reicht ein starker Wille allein meist nicht mehr aus. Des-
halb ist Glücksspielsucht in Deutschland als Krankheit an-
erkannt. Die Kosten für eine Behandlung werden von der 
Krankenkasse oder Rentenversicherung übernommen!

Entschluss gefasst? 
Hier finden Sie Unterstützung!

präventive, altersübergreifende 
Dienste im sozialen Bereich gGmbH

pad
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Mit freundlicher Unterstützung der 
Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung

Putting all 
your bets on 

one card?
Tips for gamers

Prevention Project: Gambling [Präventionsprojekt Glücksspiel]
Neue Grottkauer Straße 5, 12619 Berlin
Tel.:  030/54988157
Advice via WhatsApp: 0152/56180285
Mail:  praevention.gluecksspiel@pad-berlin.de
Web:  www.faules-spiel.de

Café Beispiellos
Wartenburgstraße 8, 10963 Berlin
Tel.:  030/66633-955
Web:  www.cafe-beispiellos.de

Charité Berlin
Web: www.spielsucht-hilfe-berlin.de
Web:  https://ag-spielsucht.charite.de

Federal Centre for Health Education [BZgA] 
Free anonymous advice hotline
Tel.:  0800/1372700

Online help
www.check-dein-spiel.de
www.spielen-mit-verantwortung.de

Debt and Insolvency Advice Centres in Berlin
www.schuldnerberatung-berlin.de

Self-help Contact and Information Centre in Berlin
www.sekis-berlin.de

No Risk – No Fun? 
Check your gambling behaviour!
Do you often feel an uncontrollable urge to gamble?

In comparison with times in your past, do you currently 
invest more time or money in gambling than you used 
to?

Do you sometimes end up gambling more often or for 
longer periods of time, even when you didn’t originally 
plan on doing so?

Do you worry about money because of how much you 
spend on gambling?

Have you ever tried to stop gambling – and failed to do 
so?

Do your thoughts sometimes circle around combinations 
of numbers and possible prizes?

Do you believe that you can ‘beat’ the system when 
gambling?

When you think about gambling, does your body react 
physically – with a racing heart, sweaty palms or a ‘but-
terfly’ feeling?

During times when you can’t gamble, do you feel rest-
less, irritated or physically uncomfortable?

Do you try to keep your passion for gambling secret?

Have you neglected certain obligations (career, hobbies, 
relationships) due to gambling?

Has your gambling caused problems within your family?

Have you often missed appointments or meetings becau-
se of gambling?

Do you primarily gamble when you’re bored, stressed 
out or feeling sad?

Do you suffer from your gambling behaviour?

Results: Your gambling behaviour
Did you answer ‘yes’ to more than five questions? This 
may be a sign that your gambling behaviour could be pro-
blematic or even critical. Don’t hesitate to get insight into 
your situation and seek help.

Entrenched gambling behaviour?
Most of the time, strong willpower alone is not enough. 
This is why gambling addiction is considered a disease in 
Germany. The costs of treatment are covered by pension 
or health insurance providers!

Have you made a decision? 
You can find support here!
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With kind support from the Senate 
Department of Health, Care and 
Gender Equality

Hepsini bir 
karta mı?

Oyuncular için tavsiyeler
Şans oyunları önleme projesi
Neue Grottkauer Straße 5, 12619 Berlin
Tel.:  030/54988157
WhatsApp Danışma: 0152/56180285
Mail:  praevention.gluecksspiel@pad-berlin.de
Web:  www.faules-spiel.de

Café Beispiellos
Wartenburgstraße 8, 10963 Berlin
Tel.:  030/66633-955
Web:  www.cafe-beispiellos.de

Charité Berlin
Web: www.spielsucht-hilfe-berlin.de
Web:  https://ag-spielsucht.charite.de

Federal Sağlık Aydınlatma Merkezi (Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung) Ücretsiz, anonim danışma hattı
Tel.:  0800/1372700

Online yardımlar
www.check-dein-spiel.de
www.spielen-mit-verantwortung.de

Berlin Borçlu ve İflas Danışma Merkezi 
www.schuldnerberatung-berlin.de

Berlin Kendi Kendine Yardım İletişim ve Danışma Birimi
www.sekis-berlin.de

Risk almadan zevk alınmaz mı? 
Oyun davranışınızı test edin!

• ans oyunları oynamak için sıkça karşı konulmaz bir 
arzu mu duyuyorsunuz?

• u anda şans oyunları için geçmişe göre daha fazla mı 
para /zaman harcıyorsunuz?

• Aslında planlamamış olmanıza rağmen, şans oyun-
larını bazen daha çok ve daha sık mı oynamak zorunda 
kalıyorsunuz?

• ans oyunları harcamalarınızdan dolayı para sıkıntınız 
var mı?

• ans oyunlarını bırakmayı bir kere denediniz ve başara-
madınız mı?

• Düşünceleriniz sıkça sayı kombinasyonlarında ve muh-
temel kazançlarda mı dolaşıyor?

• ans oyunları sistemini „çözebileceğinize“ inanıyor 
musunuz?

• ans oyunlarını düşündüğünüz zaman, mesela kalp 
atışında hızlanma, ellerin nemlenmesi, „içinizde bir 
karıncalanma“ gibi bedensel belirtiler hissediyor mu-
sunuz?

• ans oyunu oynayamadığınız zaman, kendinizi huzur-
suz, öfkeli veya hoş olmayan bedensel belirtilere sahip 
mi hissediyorsunuz?

• ans oyunları tutkunuzu gizlemeye mi çalışıyorsunuz?

• ans oyunları sebebiyle belirli yükümlülüklerinizi (mes-
lek, hobi, ilişkiler) ihmal ediyor musunuz?

• ans oyunları oynamanız sebebiyle ailevi problemleriniz 
var mı?

• ans oyunları oynamanız sebebiyle randevularınızı, 
buluşmalarınızı sıkça kaçırdınız mı?

• Özellikle canınız sıkıldığı / stresli olduğunuz veya 
üzgün olduğunuz zaman mı oynuyorsunuz?

• ans oyunları oynama davranışınız sebebiyle sıkıntı 
çekiyor musunuz?

Test sonucu: Sizin oyun davranışınız
Beş sorudan fazlasını „EVET“ şeklinde mi cevaplandırdınız? 
Bu durum, şans oyunu davranışınızın kritik veya hatta pro-
blemli olabileceği yönünde bir işaret olabilir! Durumunuza 
açıklık kazandırmakta veya yardım almakta tereddüt et-
meyin.

Sabitleşmiş oyun davranışı mı var?
Tek başına güçlü bir irade, çoğu zaman tek başına yeter-
li olmaz. Bu sebeple şans oyunları bağımlılığı, Almanya›da 
bir hastalık olarak tanınmıştır. Tedavi için gerekli masraflar, 
Emeklilik Kasası veya Sağlık Sigortası tarafından karşılanır!

Karar verdiniz mi? 
Buradan destek alabilirsiniz!
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Sağlık, Bakım ve Eşitlik Senato 
İdaresinin katkılarıyla

Broschüre: Flyer:
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Neuer Eingang der „Ahrenshooper 
Straße 7“ 
Seit September 2017 erstrahlt der 
Eingang der Ahrenshooper Str. 7 
mit einer neuen Front.  Im Ostseef-
lair findet ein neuer Wegweiser mit 
den aktuellen Projekten des Hauses 
Platz. 
Auch Besucher_innen und Bewoh-
ner_innen der „Ahrenshooper“ er-
freuen sich über die Neugestaltung 
des Eingangsbereiches. Im Frühjahr 
2018 sollen im Eingangsbereich 
weitere Neuerungen folgen. 

Bericht: Gedenkstättenbesuch des 
Globus Verbund
Der Globus Verbund führte im Jahr 2017 ein mehrtägiges historisch-po-
litisches Projekt durch, bei dem sich Jugendliche mit den Verbrechen des 
Nationalsozialismus auseinandersetzten. Im Förderunterricht wurden 
die Jugendlichen inhaltlich und organisatorisch vorbereitet. Es folgten 
Besuche der Ausstellung „Haus der Wannseekonferenz“, wo die Depor-
tation und der Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden ge-
plant wurde, und der „Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück“, eines 
ehemaligen Frauenkonzentrationslagers. Im Anschluss daran wurden 
die Besuche ausgewertet und in der Gruppe diskutiert. 

Aufgrund der zunehmenden zeitlichen und lebensweltlichen Distanz 
zum damaligen Geschehen, stellte die gesamte Thematik eine große 
Herausforderung für alle Teilnehmer_innen dar. Für die heutige heran-
wachsende Generation ist der Nationalsozialismus ganz und gar Ge-
schichte.
Beide Exkursionstage zeichneten sich dadurch aus, dass einerseits bei 
den Jugendlichen ein schulisches Vorwissen fehlte. Dieses ist jedoch 
eine Voraussetzung für ein nachhaltiges Gedenken. Andererseits waren 
wir als Begleitpersonen besorgt, ob es zu unangemessenem Benehmen 
in den Gedenkstätten kommen würde. 
Von den jugendlichen Teilnehmer_innen wird erwartet, dass sie Trauer 
zeigen, wenn sie das zu Gesicht bekommen, was sie nur von Schwarz-
Weiß-Fotos aus den Geschichtsbüchern kennen. Es fällt ihnen sehr 
schwer, diese Trauer herzustellen. Das alles dringt nicht in sie hinein. 
Die Grausamkeit dort vor Ort passt nicht mit den gepflegten Wegen, 
der Sonne, die schien und den fotografierenden Besuchergruppen in 
farbigen T-Shirts mit Getränken in der Hand. Es fällt ihnen schwer, zu 
begreifen, dass Millionen von Menschen gequält und ermordet wurden 
und dass vor 70 Jahren das größte Verbrechen im 20. Jahrhundert be-
gangen wurde.

Die in der Diskussion geäußerten Fragen waren von diesem Spannungs-
feld geprägt: „Darf man in einem Konzentrationslager lachen?“, „Die 
Deutschen mussten das tun.“, „Man würd ja wohl noch…“
Diese Fragen der Jugendlichen waren für mich schwer erträglich. Wo, 
wenn nicht an solchen Orten, gibt es Wichtiges zu vermitteln. Der 
Wunsch nach Harmonie im gemeinsamen Verurteilen der Nazi-Gräuel-
taten war meiner Ansicht nach verständlich. Die schwierige Frage, die 
nach der Schuld bzw. Verantwortung blieb unbeantwortet. Für die Ju-
gendlichen heute sind die Geschehnisse weit entfernt und sich mit den 
Opfern zu identifizieren fällt schwer. Ob da die Gefahr des Vergessens 
oder eine neue Chance eines unbefangeneren Geschichtsverständnisses 
liegt, kann ich nicht beantworten.

Mein Fazit: Gedenken und das Erinnern an die Opfer des Nationalso-
zialismus und an deren Verbrechen sind wichtig. Dabei muss man zwi-
schen dem damaligen Deutschland und den heutigen differenzieren. 
Die Erinnerung darf nicht zu moralisierend sein. Es müssen Wege der 
Geschichtsvermittlung gefunden und erprobt werden, die eine empa-
thisches Verhältnis zu den damaligen Betroffenen herstellt. Ich fühle 
mich nicht schuldig, aber verantwortlich, dass es nicht mehr passiert. 
Das Entscheidende ist, Geschehnisse und deren Verbrechen nicht vom 
Ende her zu erzählen, sondern die Frage zu stellen, wie konnte sich sol-
che Gewalt aus einer Gesellschaft entwickeln. 

Globus-Projekt
J. Pickert
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Die Idee ein Familienbüro für Lich-
tenberg zu eröffnen, kam 2015 
auf, als der Bezirk den Titel „fami-
liengerechte Kommune“ erhielt. 
Knapp zwei Jahre später ist das 
Projekt zur Realität geworden.
Das Büro ist eine niedrigschwel-
lige Anlaufstelle für alle Lichten-
berger_innen mit Kindern bis 21 
Jahre. Die Familien können sich 
informieren, beraten lassen oder 
einfach einen Überblick über die 
Angebote im Bezirk verschaffen. 
Besonders viele Angebote und 
Neuigkeiten gibt es dort für die 
Phase rund um die Geburt und die 
Kindergartenzeit.
Seit Januar 2017 arbeiten wir - Na-
tascha Rossmeisl und Sarah Bauer-
feld - als Sozialarbeiterinnen der 
pad gGmbH eng mit zwei Verwal-
tungsfachkräften aus dem Bezirk-
samt zusammen. Wir haben den 
Raum des Büros, das Corporate 
Design und die Infowand mit-
gestaltet und den Arbeitsalltag 
strukturiert und organisiert.
In der langen Vorbereitungszeit 
war es uns als Mitarbeiterinnen 
des Familienbüros möglich alle 
Familienzentren von Karlshorst 
bis Neu-Hohenschönhausen so-

wie fast alle wichtigen Akteure 
der Kinder- und Jugendarbeit 
kennenzulernen. Kurz vor der Er-
öffnung haben wir eine Willkom-
menstour durchgeführt, bei der 
wir uns den Eltern vorgestellt ha-
ben, zum Beispiel im Stadtteilzen-
trum Alt-Hohenschönhausen oder 
beim Familienfrühstück in einem 
Familienzentrum in Karlshorst.
Die Eröffnung des Familienbüros 
am 20. Juli 2017 war ein voller Er-
folg. Ungefähr 60 Fachkräfte und 
Akteur_innen aus dem Bezirk er-
schienen zu dem Eröffnungsakt. 
Anwesend waren unter anderem 
der Bezirksbürgermeister Herr  
Grunst, die Stadträtin Frau Fram-
ke und unsere beiden Geschäfts-
führer Herr Dr. Drahs und Herr 
Wächter sowie Frau Dr. Schmid 
(Projektentwicklung).
Die ersten Wochen nach der Er-
öffnung zeigen deutlich, dass das 
Familienbüro auf den Bedarf der 
Lichtenberger Familien reagiert. 
Die Sprechstunden waren gut 
besucht und viele Familien äu-
ßerten ihre große Zufriedenheit 
mit dem Ange-
bot. Sehr gefragt 
im Bereich der 

Beratung zu Leistungen ist die 
Unterstützung beim Ausfüllen 
von Anträgen zum Unterhaltsvor-
schuss und dem Kita- und Hort-
gutschein. Im Bereich der sozialen 
Beratung gibt es zu einem großen 
Teil Nachfragen zu verschiedenen 
Angeboten im Bezirk, wie ergän-
zende Betreuung, Nachhilfean-
bieter, Angebote für Kinder und 
Jugendliche, Eltern-Kind-Kurse, 
Listen über Grundschulen und 
Kitas usw. Auch die Kitaplatz-Si-
tuation, betreutes Wohnen und 
Trennung, Scheidung und Um-
gang sind Themen, welche bereits 
mehrmals von den Bürger_innen 
angesprochen wurden. Die Mög-
lichkeit sowohl eine Beratung zu 
Anträgen als auch eine soziale 
Beratung anbieten zu können, er-
wies sich bis jetzt als sehr sinnvoll, 
da beispielsweise Familien die in 
erster Linie wegen Anträgen ka-
men, auch eine umfassende Bera-
tung zu weiteren Themen erhal-
ten konnten.
Natascha Rossmeisl und Sarah 
Bauerfeld

Mehr Informationen:
www.familienbuero-
lichtenberg.de

Vorstellung:
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Sie haben 2002 Ihre Arbeit bei pad 
begonnen. Wie haben Sie damals 
den Weg zu unserem Träger ge-
funden?
Aufgrund meines persönlichen  In-
teresses an der (Sucht)Prävention, 
habe ich bereits mit 17 Jahren, 
während meines Fachabiturs, in 
einem Jugendclub in Hellersdorf 
mit suchtprophylaktischem Ansatz, 
ein Praktikum absolviert. Durch die 
damalige Leiterin kam ich zum ei-
nen  zu einer  Fortbildungsveran-
staltung  zum Thema „ambulante 
Betreuung junger Straffälliger“, 
die Michael Pfau damals vorstellte. 
Zum anderen erhielt ich die Gele-
genheit, das Atelier von Edgar-Car-
lo Bettermann zu besuchen. Da-
durch wurde für mich der Träger 
interessant.
Für das Anerkennungspraktikum 
ab Oktober 2001 bewarb ich mich 
in der Kontakt- und Beratungsstel-
le für Suchtprävention unter der 
Leitung  von Sabine Braun und er-
hielt die Zusage. Aufgrund ihrer In-
tervention bekam ich anschließend 
die Chance, die Projektleitung der 
sozialen Gruppe in Hellersdorf zu 
übernehmen. 
Offizieller Arbeitnehmer im Träger 
bin ich nun seit April 2002. 

Sie haben in Ihrer Zeit beim Träger 
mehrere Projekte durchlaufen. In-
zwischen sind Sie Bereichsleitung 
für den Beschäftigungsbereich. 
Was  hat sich in dieser Zeit in Ihrer 
Arbeit verändert?
Den Leitsatz „Der Mensch wächst 

mit seinen Aufgaben“ habe ich 
selbst erfahren dürfen. Vor allem 
seit der Übernahme der Projekt-
leitung von Globus und der Haus-
leitung im Geraer Ring fühlte ich 
mich gefordert und mittlerweile 
angekommen.  
In der gesamten Zeit im Träger 
hatte ich immer ältere und erfah-
renere Kollegen an meiner Seite. 
Dadurch konnte ich unheimlich viel 
lernen und Schritt für Schritt mehr 

in die Verantwortung gehen. Die 
selbstständige Arbeitsorganisation 
und Umsetzung  selbstbestimmter 
Arbeitsinhalte machen mir dabei 
am meisten Spaß. Die Herausfor-
derung der Bereichskoordination 
ist für mich ein neuer Verantwor-
tungs- und Qualitätsschritt.

Was ist das Besondere an dem Be-
schäftigungsbereich?
Die Bereiche der Koordinatoren un-
terscheiden sich enorm. In meinem 
Bereich gibt es nicht so viele Kol-
leg_innen der pad gGmbH, son-
dern vielmehr Teilnehmer_innen/ 
Kolleg_innen  in Maßnahmen z.B. 
AGH/MAE, FAV und Soziale Teilha-
be, welche zu betreuen und anzu-
leiten sind. Sie sind auf viele ver-
schiedene Häuser und Projekte des 
Trägers  verteilt. Dies eröffnet ein 

sehr vielfältiges Beschäftigungs- 
und Arbeitsspektrum, welches es 
zu bewältigen gilt. In fast allen 
Häusern sind diese Menschen nicht 
mehr wegzudenken, da sie eine 
gute Unterstützung im Alltag sind 
und viele Aufgaben übernehmen.
Beispielsweise in den Maßnahmen 
wie Step by Step und Phönix haben 
die Menschen oftmals wieder eine 
tägliche Aufgabe und die Möglich-
keit auch individuelle persönliche 
Belange anzusprechen und ge-
meinsam Lösungsansätze mit den 
Anleitern als auch den anderen 
Teilnehmer_innen zu finden. Den  
Anleiter_innen obliegt hierbei 
eine große Verantwortung, da sie 
nicht nur den beratenden/ unter-
stützenden Part, sondern auch den 
Beschäftigungsbereich  abdecken.
Grundsätzlich wichtig ist eine Ba-
sis der gegenseitigen, wertschät-
zenden Haltung, auf der man auch 
schwierige Themen besprechen 
kann.

Wenn Sie zwei Wünsche für Ih-
ren Bereich hätten, welche wären 
dies?
Ich würde mir hauptsächlich erst 
einmal  mehr Personal- und Sach-
mittel wünschen.
Der zweite Wunsch wäre eine grö-
ßere gesellschaftliche Anerken-
nung der Leistungen, die unsere 
Kollegen tagtäglich mit den klei-
nen und großen Sorgen der Teil-
nehmer_innen so stemmen. 
Vielen Dank für das Gespräch.

„Der Mensch wächst mit 
seinen Aufgaben.“
Interview mit Silvana Sonnenburg

Silvana Sonnenburg hat in den vielen Jahren Tätigkeit in unserem Träger bereits einige 
Stationen durchlaufen. Aktuell ist sie Bereichskoordinatorin für „Beschäftigung, Berufsori-
entierung und Eingliederung“ und Leiterin des Globus Projekts. Wir sprachen mit ihr über 
ihre Arbeit. 

„Wichtig ist eine gegenseitige, 
wertschätzende Haltung,

auf der man auch schwierige 
Themen besprechen kann.“
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Als Joachim Jösch, Leiter des 
Fachkrankenhauses Vielbach 
(Rheinland Pfalz), im Internet 
auf die veröffentlichte Masterar-
beit zur  „Vermeidung der Woh-
nungssuche von wohnungslosen 
suchtkranken Menschen“ stieß, 
war er empört! Er griff zum Te-
lefon und machte die Leiterin 
des Bettermannprojektes darauf 
aufmerksam, dass dort ein be-
deutender Fehler unterlaufen ist. 
Es wurde behauptet, dass es in 
Deutschland keine Spezialklinik 
für wohnungslose suchtkranke 
Menschen gibt. Fehlanzeige! Das 
Fachkrankenhaus Vielbach hat 
sich auf genau diese Klientel spe-
zialisiert. 

Trotz dieser falschen Angabe war 
Herr Jösch sehr beeindruckt von 
der beschriebenen Einrichtung 
und schlug ein Treffen in Berlin 
zu einem Fachaustausch vor. So 
bekamen wir am 20.03.17 ho-
hen Besuch! An diesem Termin, 
an welchem auch einige Vertre-
ter_innen des Suchtverbundes 
Marzahn-Hellersdorf teilnahmen, 

stellte uns Herr Jösch seine Ar-
beit in Vielbach vor, welche aus 
unserer Sicht beispielhaft für 
die Versorgung wohnungsloser 
suchtkranker Menschen ist. Im 
Anschluss berichteten wir Herrn 
Jösch von unserer Arbeit und 
machten mit ihm eine Führung 
durch die Einrichtung. „Und wie 
machen Sie das?“ fragte Herr 
Jösch verblüfft, als er feststellte, 
dass einem Großteil der Klient_
innen die Abstinenz in unserer 
Einrichtung gelingt und welch 
vielfältige Angebote wir trotz der 
knappen finanziellen wie perso-
nellen Ressourcen schaffen kön-
nen. Ganz einfach! Durch eine 
enge Zusammenarbeit zwischen 
Sozialer Arbeit und Selbsthilfe 
sowie den Einbezug von Bewoh-
ner_innen und Ehrenamtler_in-
nen in die Betreuungsarbeit (ins-
besondere Krisendienst) und die 
damit einhergehende Schaffung 
von sinnvoller Beschäftigung gibt 
unseren Bewohner_innen wieder 
einen Sinn im Leben und sie er-
kennen, wofür es sich lohnt, ab-
stinent zu bleiben. 

Oder um es mit Herrn Jöschs Wor-
ten zu sagen: 

„Mein Besuch des Better-
mannprojektes hat mich nach-
haltig beeindruckt! Ich arbeite 
seit mehr als drei Jahrzehnten 
mit (i.d.R.) abstinenten sucht-
kranken Wohnungslosen in 
einer 67er-Einrichtung und 
glaubte mir sicher zu sein, dass 
es wesentlich mehr braucht, 
um eine Wohneinrichtung wie 
die Ihre, vor dem „Absaufen“ 
zu bewahren. Ohne ein tages-
strukturierendes Programm 
und ein multiprofessionelles 
Team inkl. Pflegekraft war mir 
ein solches Projekt nicht vor-
stellbar. Ihnen gelingt es unter 
optimaler Nutzung von Selbst-
hilfekräften und unter Einsatz 
von erfahrenen Ehemaligen 
eine ziemlich einmalige Sucht-
hilfe-Einrichtung dauerhaft 
erfolgreich zu betreiben. Cha-
peau!“

„Und wie machen Sie das?“
Ein Bericht über den Besuch des Leiters der Leiter des Fachkrankenhauses Vielbach 
(Rheinland Pfalz) Joachim Jösch im Edgar-Carlo Bettermann-Haus.
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pad Geschäftsstelle
Kastanienallee 55
12627 Berlin

Telefon: (030) 93 55 40 40
Fax: (030) 93 55 40 41
E-Mail: info@pad-berlin.de

Geschäftsführung: 
Dr. Wolfgang Drahs 
Andreas Wächter
(V.i.S.d.P.)

Spenden-Konto
Kontoinhaber: pad gGmbH
Bank: Bank für Sozialwirt-
schaft
BLZ: 100 205 00
Kontonummer: 3 146 900

Amtsgericht 
Berlin-Charlottenburg 
HRB 162754 B

Montag, 8. Januar 2018
10:00 - 12:00 Uhr
Haus am Akaziengrund (Allee der Kosmonauten 77, 
12681 Berlin)
Sprechstunde Info-Point Alleinerziehende
Wir beraten und unterstützen Alleinerziehende im All-
tag von A wie Ausbildungs- und Arbeitssuche über K 
wie Kitaplatz bis Z wie Zuwendungsmöglichkeiten.
Ansprechpartnerin: Frau S. Kulisch (0163/ 43 68 23 1)

Mittwoch, 10. Januar 2018
13:00 - 15:00 Uhr 
Haus am Akaziengrund (Allee der Kosmonauten 77, 
12681 Berlin)
Allgemeine Sozialberatung
Manchmal steht einem das Wasser bis zum Hals und 
ein Ausweg scheint nicht vorhanden zu sein. Als erste 
Orientierungshilfe bieten wir jeden Mittwoch allge-
meine Sozialberatung an.
Themen können sein: Familiäre Konflikte, Sozialleis-
tungen (z.B. ALG II), Wohnungsbelange,… Die Bera-
tung ist offen für alle Menschen, vertraulich und kos-
tenfrei.
Ansprechpartnerin: Frau Sarah Meergans (030/ 54 43 
13 86, mgh@pad-berlin.de)

Mittwoch, 10. Januar 2018
13:00 - 15:00 Uhr 
Haus am Akaziengrund (Allee der Kosmonauten 77, 
12681 Berlin)
„Kling Klang“ - Musik, Spiel und Bewegung mit Kin-
dern
Für Kinder von 2-5 Jahren.
UKB 1 Euro/ Termin. Um Anmeldung wird gebeten.
Ansprechpartnerin: Frau S. Kulisch (0163/ 43 68 23 1)

Sonntag, 14. Januar 2018
10:00 - 13:00 Uhr
Haus am Akaziengrund (Allee der Kosmonauten 77, 
12681 Berlin)
Generationenfrühstück
Wollt ihr euren Sonntag mal anders beginnen? Dann 
kommt doch vorbei zum „Generationenfrühstück“!
Einmal im Monat starten wir gemeinsam in den Sonn-
tag hinein und lassen es uns schmecken. Hier könnt 
ihr andere Menschen kennenlernen und euch austau-
schen. Ob alt oder jung, ob allein, mit Kindern,… - will-
kommen sind alle Menschen!
Kostenbeitrag: 2 Euro für die Lebensmittel (für Kinder 
bis 1 Jahr kostenfrei)
Bitte meldet euch bis zum Donnerstag vor dem Termin 
an!
Kontakt: Frau Sarah Meergans (030/ 54 43 13 86, mgh@
pad-berlin.de)

präventive, altersübergreifende 
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Weitere Informationen unter www.pad-berlin.de
www.facebook.com/

padggmbh/


