H I Z MET I SUN A N :
	Biz sosyal hizmet uzmani muayenehanesi olarak
ikamet yerinde yardim ve özel hizmet sunmaktayiz.
	ikamet yerinde deneyimli ve tecrübeli sosyal
hizmet uzmanlari / sosyal pedagoglari ve piskiyatrik deneyimli uzmanlarimizla somut yardimlar
verebilmekdeyiz
	sosyal hizmet uzmanlarimiz sizlere kendi anadilinde ve yabanci dillerde hizmet sunmaktadir.

Mü r ac aat

Am bulant Bet r eut es Wohnen

Bayan Zeynep Demir
Tel. 0176 - 92 188 569

G ö cmen l ere i k a met etti k l eri
y erd e h izmet v ermek d ey iz

Zentrale:
Odenkirchener Str. 298
41236 Mönchengladbach
Sekreterlik:
Tel. 0 21 66 - 61 00 971
Fax 0 21 66 - 43 485

Hedefledigimiz yardim hizmeti; engelli
ve bagimli Insanlarin yasamlarini kendi
baslarina sürdürmeleridir,
Zihinsel ve bedensel engelli,
piskolojik sorunlari ve
bagimli olan Insanlar
icin hizmet
sunmaktayiz

	Formaliteler:
Yardim plani olusturmak, basvuru formülleri
doldurmak, resmi daireler ile iletisim kurmak
ve sözlesme anlasmasini takip etmek.
	Uzman elemanlarimiz yardim alan aile fertleriyle
isbirligi icinde calismaktadirlar

Tescili ikamet yerinde
yardim hizmeti sunan kurum
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Uzmanlarimiz türkce
dilinde yardim sunmaktadir
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MERKE Z NOKT A
Zihinsel ve bedensel engelli ve ya piskolojik sorunlari
olan ve bagimlilik yasayan insanlar.
Bagimisiz, özgüveninizi kazanarak, kendi sorumluluklarinizi ele alarak hayatinizi sürdürebilmeniz mümkündür. Bu yolda sizlere yardimci olmakdayiz.
Bagimsiz yasamak, ekonomik planlamayi, günlük
hayati planlamayi, sorumluluk almayi icerir.
Aile fertlerinin destek alabilecegi ve danisabilecegi
uzmanlara ihtiyaci vardir.
Uzman elemanlar: Günlük hayatinizdaki sorunlarin
cözülmesi yolunda ve sorunun durumuna göre karar
verebilme imkanlarina sahiptirler.
Yurtlarin ve kurumlarin bakim gözetiminde olan
ziyinsel-bedensel engelli ve ya piskolojik sorunlari olan
ve bagimlilik yasayan Insanlarin güvenli bir sekilde
himaye altinda olabilmeleri icin güvenilir bir ortaga
ihtiyaci vardir.
Doktorlarin hastalari icin dilegi: Onlarin sagliklarini
tesvik edici Refakatcilar. Zihinsel ve bedensel ve ya
piskolojik sorunlari olan ve bagimlilik yasayan insanlarin
sagliklarini tesvik edebilecek sosyal bir cevreye sahip
olmalaridir.

Amac <–> kisinin bagimsizligini tesvik etmektir

DIL
... bir engel olmamasi lazim.
 ”Ambulant Betreutes Wohnen” olarak sizlere
Biz
eslik edebilmek icin anadilde sosyal hizmet uzmanlarimizla yardimda bulunmaktayiz.

	”Ambulant

Betreutes Wohnen” sizlere
türkce dilininde yardim sunmakta!

S ahip oldugumuz deneyimli türk kökenli sosyal
hizmet uzmanlarmiz ile sizlere türkce dilinde ve
kültüründe hizmet sunmaktayiz.

AMAC
	Ev ziyaretlerimizde, ev islerinin yapilmasinda,
resmi daireler ile iletisim kurulmasinda, günlük
hayatinizdaki sorunlarinizda ve doktor ziyaretlerinizde sizlere yardimci olmaktayiz.
	Kisisel visiyon ve hedef gelisiminde sizlere yardimda bulunmaktayiz.
	Sosyal hayatinizda ve günlük sorunlarinizi cöz
mede, bos zamanlarinizi degerlendirmede sizlere
hizmetler sunmaktayiz.

HEDEF
	Kisinin bagimsiz ve özgüvenini kazanmis bir
sekilde hayatini sürdürmesidir.
	Kisiye uygun etkinlikler ve beceriler
kazandirilmasidir.
	Kisiyi topluma ve sosyal cevreye entegre etmek
ve topluma katilimini saglamakdir.
	Kisinin sorunlarinin cözülmesinde, iletisim
kurmasinda, bunalimdan ve depresyondan
cikmasinda yardimci olmaktir.

Hedef <–> kisinin kendi hayatini
yönetmesidir

