
Yardɪmlarɪmɪz

VPD psikolojik rahatsɪzlɪğɪ olan veya olabilecek kişi-
lere,  kendi Evlerinde güvenli yaşamalarɪ için, fɪrsat 
sunar.
Kendi Evinizde kalabilirsiniz.
Bağɪmsɪzsɪnɪz, ama yalnɪz değilsiniz, bu anlayɪş üze-
rinde çalɪşɪyoruz ve size eşlik ediyoruz.
Bunun için çalɪşanlarɪmɪzɪn yardɪmɪyla isteklerinizi 
belirte bilir ve destek alabilirsiniz.

Bizim için önemli olan:

• Uzman personelle çalɪşɪyoruz.
• Hastalɪk ve Izin durumunda yedek çalɪşan bulun-

duruyoruz.
• Personelimizle anlaşmazlɪk durumunda, şikayet 

makamɪndan yararlana bilirsiniz.
• çalɪşanlarɪmɪzla ve sunduklarɪ destekle, psikolojik 

rahatsɪzlɪk yaşayan insanlarɪn, kendi ayaklarɪ üze-
rinde durmalarɪnɪ sağlamaya çalɪşɪyoruz.

Sizin için her türlü yardɪma hazɪrɪz!

Yardɪm Yöntemi ve Ödeme şekli

Yapdɪğɪmɪz Hizmetlerin yerine getirilmesi ve denet-
lenmesi için LVR, bir yardɪm planɪ oluşturdu.
Bu yardɪm planɪ uyarɪnca, uygulamalar ve süreç 
takip edilir.
Yardɪm planɪ düzenli aralɪklarda güncelleştirildiği 
için, değişiklikler ve başarɪlar çabuk görülüyor.
Hizmetlerimiz LVR tarafɪndan karşɪlanɪyor.
Sizin katkɪnɪz olup olamayacağɪ LVR tarafɪndan 
belirleniyor.

Programa katɪlma şartlarɪ:

• Öngörüşme.
• yardɪm alacak olanɪn onayɪ.
• birlikte çalɪşma isteği.
• uzman doktordan onay belgesi.
• Bahsedilen planɪn oluşturmasɪnda yardɪm.
• masraf üstlenme başvuru hazɪrlɪğɪ

Doğal olarak başvurularɪnɪzda size yardɪmcɪ 
oluyoruz!

Örneğin:

• Ev ariyorsanɪz. 
• Evinizi tutmak istediğinizde.
• Doktor ziyaretlerinde.
• Resmi Dairelerde işiniz olduğunda.
• Yazɪşmalarɪnɪz olduğunda.
• Mali sorunlarɪnɪzda.
• Evişlerinizde.
• Ailevi sorunlarɪnɪzda.
• Gündelik yaşamɪn düzenlenmesinde.
• Kriz anlarɪnda.
• Iş ve uğraşɪ yardɪmɪ.
• Kendi kendine yardɪm etme gruplarɪna iletişim.

Danɪşmanlɪk ve Destek

Amacɪmɪz, mümkün olduğunca, kendi hayatɪnɪzɪ, 
bağɪmsɪz yaşayabilmenizdir.
Yeteniklerinizi destekliyoruz ve gerekli hallerde 
yardɪm ediyoruz.

Isterseniz bütün bunlar için Evinizde düzenli 
görüşmeler sunuyoruz. Konuşmalarɪn aramɪzda 
kalacağɪna güvenebilirsiniz.

Hizmetlerimiz gönülüdür ve her an sizin 
tarafɪnɪzdan basit bir şekilde bitirebilir.



VPD nedir ve ne yapar?

BIZ psikolojik rahatsɪzlɪğɪ olan veya olabile-
cek kişilere, uzman çalɪşanlar tarafɪndan, bü-
tün sorunlarɪn üstesinden gelmeleri için, yardɪm 
sunmaktayɪz.

BIZ sizin günlük hayatɪnɪzɪ sürdürmenizde eşlik 
ediyoruz.

BIZ hayatɪnɪza anlam ve değer katabilmek için 
şahsi destek sunuyoruz.

BIZ yaptɪğɪmɪz çalɪşmalarda sizlere fɪrsat  vererek, 
günlük hayatɪnɪzɪn karmaşasɪndan uzaklaştɪrarak 
ve güvenilir ilişkiler kurmanɪzda yardɪmcɪ oluyoruz.

Bu gibi yardɪmlar için siz veya tanɪdɪklarɪnɪz, ihtiyaç 
durumunda, başvura bilirsiniz. 
Kurumumuz hakkɪnda bilgi sahibi olmak istiyorsanɪz 
bize e-mail adresimizden ulaşabilirsiniz.
www.vpd-mettmann.de

Yapacağınız her bağış bizi memnun eder:  
Banka Hesap Numarası: 
Stadt Sparkasse Langenfeld
IBAN: DE97375517800000203778
BIC: WELADED1LAF

Bağımsız yaşamak 
için yardımlar

Kurum:

Im Schaufsfeld 13 
40764 Langenfeld
Tl.: 02173 - 89 31 11 18
E- Mail: geschaeftsstelle@vpd-mettmann.de

Düsseldorfer Str. 14 
40764 Langendfeld
Tel.: 02173 - 1 01 39 80
E- Mail: geschaeftsstelle@vpd-mettmann.de

Warringtonplatz 22
40721 hilden
Tel.: 02173 - 89 31 11 45
E- Mail: geschaeftsstelle@vpd-mettmann.de

Birlikte durumu değerlendirmek ve 
yapabileceğimiz yardɪmlarɪ anlatmak için en kɪsa 
zamanda görüşme imkanɪ sunabilirsiz.
       
Bizi arayɪn ya da e-mail yazɪn.

En kısa sürede sizinle iletişim kuracağız!


