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B+S Soziale Dienste FHH GmbH & Co. KG
Diagonalstraße 41 
20537 Hamburg 
Tel: 040 - 20 97 88 81
Fax: 040 - 20 97 88 78
E-Mail: info@betzin-schmidt.de

www.bs-soziale-dienste.de

İletişim
Gerekirse lütfen Bayan Gunkel ile irtibata geçin ve belir-
tilen telefon numarasına randevu ayarlayın. Pazartesid-
en cumaya saat 09:00 ile 17:00 arası bize ulaşabilirsiniz.

Çalışma saatleri 
Diagonalstraße 41 de olan karşılaşma yerimiz pazarte-
siden cumaya kadar saat 9:00 ile 17:00 arası sizin için 
açıktır. Memnuniyetle bizi orada ziyaret edebilir ve 
çeşitli grup tekli� erine katılabilirsiniz. 

Ayrıca farklı imkanlariniz:
• Uzman personellerimiz ile birlikte görüşme ve  
 danışma fırsatları
• İlçedeki insanlarla alışveriş
• Langırtın, Arinet kitap köşesinin ve çok sayıda  
 sosyal oyunlarını kullanımı

Karşılaşma yerimizin bütün tekli� eri sizin için ücret-
sizdir. 
Bize  U2 / U4 “U-Hammer Kirche” durağı ile veya toplu 
taşıma araçları Otobüs-numarası 130 “Diagonalstraße” 
durağından ulaşabilirsiniz.

B + S Sosyal hizmetler

Sosyal içerme yardımı
Ayakta sosyal psikiyatrisi (ASP)

Kendi evinizde eğitim desteği (PBW)
Konut yardımı (WA)

türkisch/türkçe



Tekli� miz
Zihinsel olarak hasta olan veya olma ihtimali olan kişil-
ere veya  zihinsel, � ziksel ve çoklu engelli kişilere hitap 
ediyor.

Sizinle birlikte oluşturmak istediklerimiz
• Kendi evinizde kendinden emin ve özerk bir yaşam  
 tarzı geliştirmek.
• Günlük hayatınızı korumak, uyarlamak veya eski  
 durumuna getirmek.
• Gelişen acil durumlara karşı el koymak.
• Uygun bir günlük tasarımı bulmak.
• Hastalığınızın neden olduğu kısıtlamaları ele 
 almanın bir yolunu geliştirmek.
• Yetkililerle temas kurmayi kolaylaştırmak.
• Sosyal rehabilitasyonu desteklemek ve sağlamak.

• Uygun bir işyeri aramak.

B+S Soziale Dienste

Hizmetlerimiz
Karşılaşma yerimizde çeşitli görüşme ve danışma fır-
satlarına katılma imkânınız vardır. Görüşme, size eşlik 
etmek ve planlı hareket şeklinde sizinle birlikte onayl-
anmış yardımınızı uygulamak istiyoruz.  

Sağlık alanında
• Sabit kalma durmaları önlemek veya kısaltmak
• Tıbbi sarf malzemelerinin kullanımı için yardım
• Tıbbi randevuları düzenleme ve izleme
• Kendi sağlık algılamanızı ve oluşan değişiklikler de  
 rehberlik etmek 
• Yapılandırmacı, rahatlatıycı ve destekleyici 
 görüşmeler
• Diğer psikiyatri ve sosyal hizmetlerin kullanımıyla  
 ilgili yardım
• Sağlıklı beslenme icin destek

Boş zamanların tasarımı

• Tesislerimizde grup tekli� eri ve geziler

İstihdam, iş ve eğitim
• Kendi direncini bilimek
• Kariyer perspekti�  geliştirmek
• İşyerini elde tutmak

Seçilen konut şekilin de bulma ve tutunma yardımı 

• Konut sağlanması ile ilgili yardım
• Dezorganize olan konutlara yardım
• Konut kaybı riski için yardım
• Bağımsız ev yönetimi için yardım

Toplulukta yaşamak için yardım

• Sosyal irtibatların alımı ve bakımı konusunda  
 yardım 
• Çatışmalar da yardım
• Kaynakları ve perspekti� eri belirleyerek benlik  
 bilinci oluşturmak   

Hareketlilik desteği

• Yol güvenliği kazanmak
• İlçede oryantasyon


