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Nafsiyat çeşitli kültürel topluluklardan bireylere ana dillerinde interkültürel psikoterapi ve
danışmanlık sağlıyor

Kimiz?
Nafsiyat üç eski dilde “akıl, vücut ve ruh” anlamına gelmektedir. Nafsiyat 1983 yılında önde gelen
Hindistan asıllı psikoterapist Jafar Kareem tarafından kurulmuştur. Jafar o dönemde çeşitli kültürel
topluluklardan gelen bireylere uygun yardım erişiminin zorluğunu fark etmiş ve Nafsiyat’ı kurmaya karar
vermiştir. Kurumumuz etnik azınlıklar için yenilikçi, erişilebilir ve birçok disiplini kapsayan psikoterapi
hizmeti sağlamaktadır.

Ne yapıyoruz?

Terapi verilen diller

Nafsiyat’ın başlıca sağladığı hizmet kültürel,
ırksal ve dilsel ihtiyaçları dikkate alarak etnik
azınlıktan gelen bireylere terapi vermektir.
Bireysel terapi, ilişki ve aile terapisi
sağlamaktayız. Çoğu hizmetimiz ana dilinizde,
çevirmensiz sağlanmaktadır.

Akan, Arapça, Arnavutça, Bengali/Sylheti,
Çekçe, Farsça, Hindi, İngilizce, İspanyolca,
Krobo, Kürtçe, Macar, Norveçce, Pençapça,
Rusça, Sırpça, Slovakça, Tigrinya, Türkçe, Twi,
Urdu ve Yoruba dillerinde hizmet sağlamaktayız.
Hizmet verdiğimiz diller değişen çalışanlarla
değişkenlik sağlamaktadır, bu nedenle lütfen
belirli bir dilde hizmet talebindeyseniz mevcut
olup olmadığını öğrenmek için bize ulaşın.

Kime destek sağlıyoruz?
Nafsiyat etnik ve kültürel azınlıktan, karışık
kültürel ilişkileri olan ve hayatında kültürel
konuların önemli olduğu bireylere hizmet
vermektedir. Terapi servisimiz duygusal ve
psikolojik problem yaşayan bireylere, çiftlere ve
ailelere uygundur.

Engelli bireylere sağlanan olanaklar
Giriş katımız tamamen erişilebilirdir ve tekerlekli
sandalye kullanıcılarına uygun lavabo
bulunmaktadır.

Fiyat nedir?

Diğer hizmetlerimiz

Londra’nın Camden, İslington, Haringey ve
Enfield bölgelerinde yaşayan bireylere ücretsiz
kısa ve orta dönemli terapi sağlamaktayız.
Kurumumuzda birçok özel sektörde tecrübesi
olan kalifiye profesyonel üyemiz bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi almak ve fiyat öğrenmek için
lütfen bize ulaşın.

EĞİTİM

Hizmetimize nasıl başvurabilirsiniz?
Sağlık ve sosyal hizmetlerinde çalışan
bireylerden ve gönüllü yardım kurumlarından
sevk kabul etmekteyiz. Kişisel başvuruları da
kabul ediyoruz. Tüm başvurular için sitemizde
bir başvuru formu bulunmaktadır.
Başvurularınızı aynı zamanda posta, fax veya
email üzerinden yapabilirsiniz. Başvurunuzda
isminizi, soy isminizi, doğum tarihinizi, telefon
numaranızı ve konuştuğunuz dili bizimle
paylaşırsanız seviniriz. Nafsiyat randevusuz
çalışmamaktadır, yalnızca randevusu olan
bireylere servis verilmektedir. Acil ve kriz
durumlarında yardımcı olamamaktayız.

Bireylere ve ajanslara profesyonel bir
interkültürel yetkinlik sağlamak için üst düzey
kalitede eğitim vermekteyiz. Eğitimimiz makul
fiyatlıdır ve ihtiyaç ve isteklerinize göre
düzenlenebilir. Lütfen CPD eğitim kurslarımız
hakkında bilgi almak için web sitemize bakınız.
SÜPERVİZYON
Klinik süpervizyon bireysel veya grup şeklinde
Nafsiyat ofisinde yada farklı bir konumda
sağlanabilir.
KLİNİK STAJLARI
Klinik stajlar psikodinamik yada integratif
yaklaşım bazında son sınıf psikoterapist ve
danışman stajyerlere açıktır.
PROFESYONEL ÜYELİK
Nafsiyat, United Kingdom Council for
Psychotherapy (UKCP) kurumuna üyedir ve
kurumumuzda çalışan birçok üyesi
bulunmaktadır. Nafsiyat, interkültürel
yaklaşımla çalışan psikoterapistlerin
başvurusuna açıktır.

ULAŞIM
Unit 4, Lysander Mews, Lysander Grove London N19 3QP
UNDERGROUND İSTASYON
Archway (Northern hattı)
OVERGROUND İSTASYONLAR
Upper Holloway (Gospel Oak, South Tottenham istikametine giden trenler)
Bulunduğumuz bölgede yerel park yerleri mevcuttur fakat çok kısıtlıdır.
Yerimiz engelli bireylere tamamen erişilebilirdir ve tekerlekli sandalye
kullanıcılarına uygun lavabomuz bulunmaktadır.

