Ziyaret hizmetimiz insanları
bir araya getiriyor

Bize ulaşacağınız yol:

q Hareket kabiliyeti hastalıkları
sebebiyle kısıtlananlar ve bundan
dolayı genellikle yalnız olanlar,
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q Gönüllü olarak çalışmak ve
zamanlarını diğer insanlara ayırmak
isteyen insanlar.
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Her iki taraf insan ilişkilerini
güçlendirir, tecrübe ve bilgi
kazanır ve ayrıca keyifli
zaman geçirir.
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İnsan birçok şeyden mahrum kalabilir
fakat insanlardan kalamaz.

Ludwig Börne (1786-1837)

Gönüllü
Ziyaret Hizmeti

Gönüllü ziyaret hizmetimiz
hakkında:

Ziyaret edilmek ister misiniz?

Gönüllü olarak çalışmak…

Ziyaret hizmeti, uzun yıllardır yardım ve kendi
kendine yardım organizasyonu olarak Rheuma -Liga
Berlin‘in, hastalık ve ağrı yönetiminde hastalara
günlük yaşam yönetimi, hastalık ve ağrı yönetimi için
sunduğu birçok hizmetten biridir.

Ziyaret servisi size aşağıdaki durumlarda sunulmaktadır:

...ve haftada yaklaşık 1-2 saatlik boş zamanınızı
romatizmalı bir kişiye ayırmak mı istiyorsunuz?

q Hareketleriniz hastalığınız sebebiyle
kısıtlanıyor ve kendi evinizden tek başınıza
zorlukla ya da hiçbir şekilde ayrılamıyorsanız;
q Günlük yaşamınızda biraz değişiklik istiyorsanız, sohbet etmeyi seviyorsanız ve hayatın her
alanıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak
istiyorsanız;
q Örneğin yürüyüş yapmak, bir kafe veya
etkinliğe gitmek gibi faaliyetlerde bulunmak
istiyorsanız.

...öyleyse sizi dört gözle bekliyoruz!

Ziyaret servisinde, romatizmal hastalıkları olan
kişiler diğer benzer hastalığa sahip kişileri
ziyaret ederler. Bizim için özellikle önemli olan
kişisel iletişim ve görüş alışverişidir.
Ziyaret hizmeti, kısıtlı hareket kabiliyetine sahip
insanların günlük yaşamına çeşitlilik getirir ve onların
sosyal hayata katılmalarını sağlar.

Ziyaret hizmeti gönüllülerimiz tarafından yapılmaktadır. Sizin için ücretsizdir.
Bizi aramanız yeterli!
q Sizin için uygun bir kişiyi buluruz;
q Ziyaret eden kişi ile birlikte ziyaret süresi
boyunca ne yapmak istediğinize siz karar
verirsiniz.

Görevleriniz:
q Düzenli olarak ev ortamında ve ayrıca ihtiyaç
duruma bağlı olarak hastanede ya da yaşlıların
bakım tesislerinde ziyaretlerde bulunmak;
q Sohbet etmek;
q Dinlemek, anlayış göstermek;
q Sesli okumak, kart ve grup oyunları oynamak;
q Beraber yürüyüşe çıkmak;
q Kültürel etkinliklere eşlik etmek.
Size sunduklarımız:
q Ziyaret edilecek kişinin isteklerine göre belirlenen
ilginç ve çok yönlü görevler;
q Mümkün olduğunca ikamet yerinize yakın bir
görev yeri;
q Kurum içi eğitim imkanları;
q Karşılıklı tecrübe alışverişi;
q Uzman tarafından eşlik edilme;

