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خدمات الزيارة التطوعية

طريقك إلينا:

خدمات الزيارة لدينا تجمع البرش سويًا،

Deutsche Rheuma-Liga Berlin e.V.
Mariendorfer Damm 161 a
12107 Berlin

• األشخاص تكون لديهم قيود يف التحرك بسبب
املرض ،ومن ثم يكونون مبفردهم ُمعظم الوقت،
• وبعض األشخاص يتفاعلون يف األعامل التطوعية،
ومينحون بعضً ا من وقتهم لآلخرين.

مسؤولة االتصال

Hilaria Bundschuh
Tel. 030 32 290 29 52
bundschuh@rheuma-liga-berlin.de
www.rheuma-liga-berlin.de

ينتفع ِك َل الطرفَني من ذلك  -بالتواصل البرشي،
والخربة ،واملعرفة ،وكذلك بتحقيق السعادة.

يسعدنا أن نقوم بدعمك:
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تُريد التطوع يف ذلك األمر…

هل تود الحصول عىل زيارة؟

حول خدمات الزيارة التطوعية الخاصة بنا:

… ولديك وقت فراغ يصل إىل حوايل  1-2ساعة أسبوع ًّيا ،تود
قضا َءها مع أشخاص ُمصابني بالروماتيزم؟

خدمات الزيارة توفر لك الدعم عندما
• تكون حركتك محدودة بسبب املرض ،أو إذا كنت ال تستطيع
ُمغادرة شقتك إال بصعوبة أو كنت ال تستطيع مغادرتها عىل اإلطالق
مبفردك؛
• تريد إجراء تنوع صغري يف حياتك اليومية ،مثل التحدث وتبادل
األشياء التي يف الحياة.
• تُريد القيام بيشء ،عىل سبيل املثال ،التنزه أو الذهاب إىل مقهى،
أو ارتياد إحدى
الفعاليات

خدمات الزيارة هي واحدة من عروض كثرية تقدمها مؤسسة
 Rheuma-Ligaيف برلني منذ سنوات بوصفها مؤسسة ت ُق ِّدم
وسبل املساعدة الذاتية للمعنيني ،وذلك ملرافقتك يف تدبُّر
املعونات ُ
شؤون حياتك اليومية والتغلب عىل األمراض واآلالم.

…نحن إ ًذا ُسعداء بك!
مهامك:
• زيارات منتظمة يف امل ُحيط املنزيل ،أو عند الحاجة ،أو حتى يف
املستشفى أو يف دور الرعاية التمريضية ،أو دور املسنني؛
• إجراء املحادثات؛
• االستامع والتفاهم سويًّا؛
• القراءة ،ولعب الكوتشينة ،وغري ذلك من األلعاب االجتامعية؛
• التنزه سويًّا؛
• املرافقة يف الفعاليات الثقافية.
نقدم لكم:
• مهام شيقة ومتنوعة ،تستند إىل رغبات الزائر؛
• تدبُّر األمور القريبة من محل السكن؛
• التدريب الداخيل؛
• تبادل الخربات املشرتكة؛
• الدعم املهني؛
• ستحصل عىل تعويض للمرصوفات.

يتم تنسيق خدمة الزيارة من املتطوعني لدينا.
أي تكاليف.
لن يكون عليك دفع ّ
اتصل بنا ببساطة!
• سنقوم بدور الوساطة بينك وبني الشخص األنسب لك؛
• ستق ِّرر مع ذلك الزائر ما تود فعله يف وقت
الزيارة.

أشخاصا
يف خدمات الزيارة ،يزور أشخاص ُمصابون بالروماتيزم
ً
آخرين ،ومن املهم يف ذلك الصدد التبادل والتواصل الشخيص.
خدمات الزيارة توفِّر التنوع يف الحياة اليومية لألشخاص ممن لديهم
قيود يف التحرك ،وتتيح لهم املشاركة يف الحياة االجتامعية.

