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Osoba kontaktowa
W razie potrzeby proszę się zwrócić do Pani Gunkel pod
podanym numerem telefonu i ustalić termin. Jesteśmy
osiągalni od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 17.00.
B+S Soziale Dienste GmbH & Co. KG

Godziny otwarcia
Nasze miejsce spotkań na ulicy Diagonalstrasse 41 jest
otwarte od pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00 dla Państwa.
Zapraszamy do odwiedzenia i uczestniczenia w aktywnościach grupowych.
Ponadto jest możliwość
• korzystania z ofert prowadzenia rozmów i
porad z naszymi specjalistami.
• wymieniania się i rozmawiania z ludźmi z okolicy.
• użytkowania stołu kickera, regału książkowego,
również wiele gier towarzyskich.
Wszystkie usługi i spotkania są bezpłatne.
Dotrzecie Państwo do nas kolejką podziemną U2/U4 do
stacji Hammer Kirche lub autobusem 130 do Diagonalstrasse.

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

B+S Soziale Dienste

B+S socjale przysługi

Pomoc integracyjna
Ambulatoryjna psychiatria socjalna
(ASP) / usługi ambulatoryjne
Pedagogiczna opieka w
własnym mieszkaniu (PBW)
Dom opieki (WA)

Nasza oferta

Nasze usługi

zwraca się do ludzi psychicznie chorych lub z zagrożeniem choroby psychicznej. Również do ludzi duchowo/
umysłowo, fizycznie i wielokrotnie upośledzonych.

Istnieje możliwość uczestniczenia w różnych grupowych
ofertach i korzystania z usług poradniczych. W kształcie
rozmów, towarzyszenia i wspólnych przedsięwzięciom
próbujemy z ludźmi i realizować przyznane udzielenie
pomocy.

My chcemy razem z państwem
• wypracować samodzielne i niezależne
prowadzenie życia.
• zachować, dostosować i przywrócić zdolność do
życia codziennego.
• przeciwdziałać grożącym trudnym sytuacjom.
• odnaleźć odpowiednie ukształtowanie dnia.
• wypracować drogę do obchodzenia się z
upośledzeniami własnej choroby.
• ułatwić obchodzenie się z urzędami.
• wspierać rehabilitacje socjalną.
• poszukiwać odpowiednią prace.

W zakresie zdrowia
• Uniknąć lub skrócić pobyty stacjonarne
• Pomoce przy użytkowaniu zaopatrzeń medycznych
• Organizowanie i towarzyszenie w wizytach
lekarskich
• Wspomaganie własnego postrzegania zmian
zdrowotnych
• Strukturyzacyjne, odciążliwe/łagodzące i
wspierające rozmowy
• Pomoc w użytkowaniu dalszych socjalnych i
psychiatrycznych usług
• Wsparcie w zdrowym odżywianiu
Prowadzenie czasu wolnego

B+S Soziale Dienste

• Oferty grupowe i wycieczki przez nasze
miejsce spotkań

Zajęcia, praca i wykształcenie
• Znać własną odporność
• Rozwijać perspektywę zawodową
• Otrzymać stanowisko pracy
Pomoc w szukaniu i utrzymaniu
pomieszczenia mieszkalnego
• Pomoc przy pośredniczeniu pomieszczenia
mieszkalnego
• Pomoc przy niezorganizowanym sposobie
mieszkania
• Pomoc przy zagrożeniu utraty mieszkania
• Pomoc w samodzielnym prowadzeniu
gospodarstwa domowego
Pomoc do życia współczesnego
• Pomoc przy pobieraniu i utrzymywaniu
kontaktów socjalnych
• Pomoc przy konfliktach
• Wspomaganie do samodzielności przez
ukazywanie perspektyw i zasób
Wsparcie w mobilności
• Uzyskać pewność w ruchu drogowym
• Orientacja w dzielnicy

