Консултантски и образователен център срещу
десен екстремизъм,
расизъм и антисемитизъм

Български/Bulgarisch

Какво е РийчАут:
● РийчАут е консултантско бюро за жертви на дясно, расисткo и
антисемитисткo насилие в Берлин.
● Ние подкрепяме и консултираме също близки и приятели на
жертвата, както и свидетели на нападение.
● В центъра на нашата работа е ситуацията и перспективата на
жертвите на расистко, дясно и антисемитистко насилие.
● РийчАут предлага антирасистки, интеркултурни образователни
програми.
● РийчАут проучва дясно екстремистки, расистки и антисемитистки
нападения и публикува хроника в тази връзка.

Какво можем да предложим:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Консултация и емоционална подкрепа след нападение,
Помощ при решението за по- нататъшни действия,
Съвети за юридически възможности (жалби, искове и т.н.),
Подкрепа при търсенето на адвокати,
Придружавания до полиция, институции, съд, лекари и т.н.,
Подготовка и обобщение на съдебни производства,
Консултации относно финансова подкрепа (съдебни разходи,
обезщетения и т.н.),
Психосоциални консултации,
Посредничество при терапевтични предложения,
Посредничество при други консултантски бюра, напр. при
проблеми с правото на пребиваване в страната,
Връзки с обществеността (напр. съобщения за нападения до
пресата, мероприятия),
Информация и образователни мероприятия относно расизъм,
десен екстремизъм и антисемитизъм в Берлин.

Как консултираме:
● Ние се ориентираме по потребностите на засегнатите.
● Нашите консултации са безплатни и се основават на
доброволността.
● Ние предлагаме помощ за самопомощ.
● Поверителността и при желание анонимността са гарантирани.

Какво искаме:
● Равноправно участие на всички хора в обществения живот,
независимо от тяхната външност и произход, тяхната сексуална
ориентация и религиозна ориентираност,
● насърчаване на засегнатите в независимостта на действията
им, тяхната компетентност при взимането на решения и с това и
тяхното самочувствие,
● Повишаване чувствителността на обществото относно размера
и последствията на дискриминацията, расизма и десния
екстремизъм,
● Солидарност с жертвите.

Ние сме:
● Екип от пет служители със и без мигрантски произход,
● От много години активни в антирасистката, мигрантскополитическата работа и в интеркултурната образователна
дейност (напр. създаването на първия национален антирасистки
телефон, както и първия феминистки, антирасистки и
интердисциплинарен образователен център в Германия),
● Екип с дългогодишен опит в консултирането на жертви на
расистко и домашно насилие.

Контакт:
ReachOut
Beusselstr. 35 (Hinterhaus), 10553 Berlin
S-Bahnhof Beusselstraße, Bus 106, 123, TXL
Телефон: 6 95 68 339
Факс:
6 95 68 346
e-mail:
info@reachoutberlin.de
www.reachoutberlin.de

Лице за контакт:
Консултации:
Хелга Зейб
Образователни дейности: Санчита Базу
РийчАут е проект на организация Ариба.
Дарителска банкова сметка: ARIBA e.V./ReachOut
IBAN: DE65 1002 0500 0003 2448 01 • BIC: BFSW DE33 BER

ReachOut wird gefördert im Rahmen des
Berliner Landesprogramms gegen
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus
Demokratie.
Vielfalt. Respekt.
In Berlin.
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