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Hemen ve yerinde yardım 
ediyoruz
Bir sosyal destek ve yardım kuruluşu olan Arbei-
ter-Samariter-Bund (ASB), siyasi ve mezhepsel açı-
dan hiçbir kuruma bağlı değildir. Siyasi, etnik, ulusal 
ve inançsal farkları göz ardı ederek tüm insanlara 
yardım etmekteyiz. Sunduğumuz yardımlarla insan-
ların mümkün olduğunca bağımsız bir yaşam sürdür-
melerini sağlıyoruz. Desteğimize ihtiyacı olan herkese 
hızla ve doğrudan yardım ediyoruz.

Bu şekilde ASB Regionalverband Ruhr olarak 
1986’dan bu yana sürekli ilerletip geliştirdiğimiz sosyal 
psikiyatri alanında da hizmet sunmaktayız. İletişim ve 
Danışmanlık Merkezinin yanı sıra destekli yaşam hiz-
metlerimiz, günlük bakım merkezi, istihdama yönelik 
hizmetlerimiz (LT 24) ve bir konut ve bakım tesisimiz 
bulunmakta.

Destekli 
Yaşam
Kendi evinizde bağımsız 

bir yaşam sürün

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Destekli Yaşam
Ruhsal bir hastalığı olan kişilere danışmanlık sunuyor, 
kendi evlerinde ve Essen’de alışık oldukları yaşam 
alanlarında onlara destek veriyoruz.

Sizinle birlikte bağımsız bir yaşam tarzı için bireysel ve 
ihtiyaç odaklı çözümler geliştiriyoruz.

Bunu yaparken sizin istek ve düşüncelerinizi esas alı-
yoruz. İsteğiniz üzerine kişisel bir bilgilendirme görüş-
mesinde size bununla ilgili danışmanlık sunabiliriz.

Destekli yaşamı tercih ederseniz, somut seyrin ve za-
mansal kapsamın görüşüldüğü, “yardım planı prose-
dürü” olarak adlandırılan kişisel bir görüşmede hedef 
ve tedbirler ayrıntılı bir şekilde planlanır. Verilen destek 
kapsamında, pedagojik meslek eğitimine sahip bir 
kişiden tüm konularda destek alabilirsiniz.

Sunulan hizmetlerin ücreti, gelire bağlıdır. Düşük gelir-
liler için masrafların sosyal yardım kurumu tarafından 
karşılanma olanağı bulunmaktadır.
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Bağımsız bir ev idaresi ve yaşam 
tarzını teşvik ediyoruz. 

Tüm mali konularda ve resmi işlemlerde 
danışmanlık sunuyoruz.

Sağlığınızı ilgilendiren tüm hususlarda ve 
krizlerde destek sağlıyoruz. 

Mesleki istihdama veya günün farklı 
biçimlerde şekillendirilmesine yönelik fikirler 

geliştiriyoruz. 

Sosyal ilişkiler kurulmasını ve boş 
zamanların aktiviteler ile değerlendirilmesini 

planlıyor ve teşvik ediyoruz. 

Diğer teşvik ve destek hizmetlerine 
aracılık ediyoruz. 

Ekibimiz

Ulaşım

Toplu taşıma: Hat 145 veya 146 ile Hohenzollernstraße 
durağına kadar, Hat 105 veya 106 ile Kronprinzenstraße 

durağına kadar


