(Kısa süreli) konut tesisi
– Brechten engelli çocuklar
ve gençler için
2022
ya zında
açılıyor
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Kapılarımızı sizin
için açıyoruz!

Dortmund Brechten’de
engelli çocuklar ve gençler için
(kısa süreli) konut tesisi
2022 yazından itibaren, engelli çocuklara ve gençlere yönelik (kısa
süreli) konut tesisi, 12 kısa süreli ve 8 uzun süreli konaklamanın
yanı sıra bir eğitim dairesinde (Trainingswohnung) 4 yer sunulacak.
Teklif, Dortmund’dan gelen çocuklara yöneliktir. 6 yaş ve zihinsel
veya çoklu engeli olan çocuklar ve genç yetişkinler içindir, engelin
türü ve kapsamı ne olursa olsun.

Uzun süreli yaşam
Evde bakım sınırlarına
ulaştığında bir alternatif
göstermek istiyoruz.
8 kişilik yaşam grubumuz,
çocuklara ve gençlere
becerilerini geliştirebilecekleri
ve başkalarıyla topluluk
içinde olabildiğince bağımsız
yaşamayı uygulayabilecekleri
bir yaşam alanı sunmaktadır.

Kısa süreli yaşam
Bu teklifle, günlük aile hayatının zorluklarının üstesinden
gelmeniz için imkan ve zaman vermek istiyoruz.
Örneğin kardeşler için, bir tatil veya sadece kendiniz için, güç
toplamak için, zaman.
Çocuklar ve gençler, banyolu, engelsiz tek kişilik odada günlük
aile yaşamına ara veriyor. Tatil dönemleri dışında okul ziyaretleri
düzenliyoruz. Ayrıca boş zamanda sunulan etkinliklere veya
gerekli terapilere katılmaya çalışıyoruz.

Eğitim dairesi
(Kısa süreli) konut tesisimizin çatısı altında yer alan
eğitim dairesi sayesinde
yetişkinliğe geçişler kişiye
özel tasarlanabilmektedir.
Ergenler ve genç yetişkinler,
günlük becerilerini güvenli
bir ortamda uygulayabilir,
bağımsızlıklarını genişletebilir ve aileleri ve uzmanlarla
birlikte gelecekteki konut
seçeneklerini değerlendirebilir.

Çocuklar ve gençler yılda birkaç gün veya haftalarca kısa
süreli konaklama yerimize gelebilirler. Kalış genellikle
entegrasyon yani topluma kazandırma yardımı veya
bakım sigortasının faydaları (vekaleten bakım / kısa süreli
bakım) aracılığıyla oldukça bürokratik olmayan bir şekilde
finanse edilebilir.
Randevu sırasında, size hangi seçeneklerin
mevcut olduğunu açıklayacağız.
Kayıt
şimdiden
mümkün!

Teklifimizle ilgileniyor musunuz?
Lebenshilfe’de kısa süreli yaşam konusunda daha fazla
bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Kayıt şimdiden mümkün!
Bize 0231 / 13889 - 0 numaralı telefondan veya
e-posta ile ulaşabilirsiniz:
leitung-brechten@lebenshilfe-dortmund.de
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