
Ambulant betreutes Wohnen
- Psikolojik hastal klar  olan
- Zihinsel engelli
- Ba ml
- nsanlara

 AKT V DESTEKL  YA AM

Size nasil destek verebiliriz?

Kendi evinizde ba ms z ya amak istiyorsunuz, ama bu ba ms z ya am için deste e
ihtiyac z var!
Tehlikeli ruhsal sorunlar  olan yeti kinlere, topluma yeniden kat lmalar  sa lamak amac yla destek
verebiliriz (§ 53 SGB XII).
Kendi evinde ya amak normallik ve kaliteli  bir ya am demektir, ama bu,ruhsal sorunlar  olan insanlar
için ço u kez s rl  bir ekilde mümkündür. Çünkü bu durumdaki insanlar ya amlar  her alan nda
psikolojik sorunlarla kar la rlar: evlerinde ya amak, çal mak, toplumsal ili kiler kurmak, bir e i
olmak, ailesel ili kiler, bo  zamanlar  de erlendirmek, sa k,maddi sorunlar…
Biz sizinle birlikte, sizin için, içinde konkret hedefler bulunan bir yard m plan  geli tirebiliriz.Bu plan
Landschaftsverband Rheinland (Yerel Ötesi Sosyal Yard m kurumu) nun onay na sunulur ve bizim size
deste imizin ana ögelerini olu turur.
Düzenli aral klarla toplan p, dinamik bir ekilde dü ünce al veri inde bulunur, bu toplant lar n
sonunçlar  da yard m plan na aktar z.
Severek sizinle bulu up, ba ba a daha ayr nt  bilgiler verip, bütün sorular  yan tlayabiliriz.

Sizin için neler yapabiliriz?

Destekli ya am için “Aktif Destekli Ya am“ Size unlar  sunuyor:

•Hayat zdaki sorunlar n çözümünde ve yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde yard m
•Ev i lerinin do ru yürütülmesi için al rmalar
•Maddi konularda nelere dikkat etmeniz gerekti i konusu
•Devlet daireleriyle olan ili kilerinizde sizin yan zda olmak
•Kriz durumlar nda yard m
• Hastal klarda mücadele, sa k konular nda bilgilendirme
•Doktor ve Terapi ziyaretlerinde size e lik etmek
•Gününüzü nas l organize edece iniz konusunda yard m
•I  bulma,çal ma konular nda birlikte çözme
• Bo  zamanlar  de erlendirmede yard m
• Sosyal ili kileri geli tirmek ve yeni sosyal ili kiler kurulmas nda destek
•Anne baba evinden ayr lma ve kendi evini kurma, kendi ya am tarz  geli tirme konusunda destek
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Das Aachener Betreuungsbüro

Aachen Sosyal yard m Bürosu psikolojik, ruhsal sorunlar  olan insanlara (ve buna ek olarak
ba ml k sorunlar  olanlara da), onlar n ya ad klar  yerde /çevrede  kaliteli yard m unuyor.

2004`ten bu yana “destekli ya am“ hizmetlerimiz sürekli art yor. Bu hizmetlere ek olarak,
erkesin kendi dairesi olmak üzere, birlikte ya ad klar  7 ki ilik evler de vard r.

Ayr ca a rl k noktalari olan farkl  grupteklifleri de vard r.

Elamanlar z iyi yeti tirilmi  uzmanlard r (sosyal pedagoglar, e itimciler, hastabak lar )
günlük ya am n üstesinden gelmek için, size destek vercektir.

Elemanlar z düzenli olarak perfeksiyon ve bilgi geli tirme toplant lar na kat lmaktad r.

Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için.
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