SPRECHZEITEN | ALISMA SAATLERIMIZ
Mo/Pa: 9.30–12.30 Uhr/saat
Di/Sali: 9.30–12.30 Uhr/saat
und/ve 15.00–18.00 Uhr/saat
Do/Per: 9.30–12.30 Uhr/saat
Und nach Vereinbarung.
ve bu saatlerin disinda randevu ayarlayabilirsiniz.

– Kendi kendine yardim –
irtibat kurumu Duisburg

Selbsthilfe-Kontaktstelle Duisburg
Kendi
Kendine
yardim
gruplari
icin
el
ele
...
Yalniz
d e g i l s i n i z!!!

Musfeldstraße 161–163
45053 Duisburg

Telefon: (02 03) 609 90 41
Telefax:

(02 03) 609 90 30

   
      
Träger: PariSozial Duisburg gGmbH

WAS BEDEUTET SELBSTHILFE?

DIE SELBSTHILFE-KONTAKTSTELLE ALS
UNTERSTÜTZERIN FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN

– KENDI KENDINE YARDIM – NEDIR?
– Kendi kendine yardim – gruplari ayni hastaliktan
yakinan veya benzer yasam zorluklari olan kisilerin
biraraya gelerek benzer problemerini cözmek ve
iyilesmek icin birbirlerine yardim etmek amaciyla
kurulan gruplardir.
Rahatsiz bir kisiye ancak ayni rahatsizligi olan
baska bir kisi yardim edebilecek prensibinden yola
cikilmistir.
Her insanda yasadigi zor yasam kosullarina karsi
veya hastalik krizlerine karsi kendi gücüyle ve
sorumluca mücadele edebilecegi bilgi, güc ve
yaratici potansiyel mevcuttur.
Insanlarin biraraya geldigi gruplarda bu potansiyel
grup ici iletisimle desteklenmekte ve gelismektedir.
– Kendi kendine yardim – gruplari kendi kendine
yönetilen gruplardir ve inanc, güven, kendini
kontrol etme ve günlük zaferler üstünde durarak
saglar.

• Sorunlariniz ve ilgi alanlariniz üzerine konusur,
deneyim ve bilgi alisverisinde bulunursunuz
• Birbirinizden ve birlikte ögrenir, sorunlarinizin
üstesinden gelirsiniz
• Karsilikli güc verip rahatlar, böylece sosyal
yanlizligi azaltmaya yardimci olursunuz
• Grup ici calismalarinizda bilgilerinizi artirmak
amaciyla seminerler düzenleyebilirsiniz
• – Kendi kendine yardim – gruplari özgüveni
artirir, sorumlu davranmayi saglar; ayni
zamanda alternatifleri gösterir ve sosyalpolitik
ugraslari destekler
• Duisburg da yaklasik olarak 270 tane – kendi
kendine yardim – grubu bulunmaktadir

• – Kendi kendine yardim – gruplarina yol gösterir,
rehberlik eder
• Ihtiyac durumunda yeni grup olusumunda size
gerekli aciklamalarda ve pratik yardimda bulunur
• Grup ici bilgilendirme toplantilarini organize
eder
• Grup ile sosyal- ve piskolojik danismanlar arasi
iliski ve birlikte calismalarini saglar
• Grup görüsmeleri icin yer saglar ve yer bulmakta
yardimci olur
• Kamuoyu alaninda gruplarin ilgilerini yansitir
• Internette gruplar ile ilgili bilgileri muhafaza eder
• Maddi yardim icin gereken belgelerde ve
müracaatlarda yardimci olur

„Caresizseniz
care
SIZsiniz!“

Kendi kendine yardim gruplari bagimliliktan,
kronik rahatsizliga, piskolojik rahatsizliklardan
sosyal problemlere kadar uzar.

       

– KENDI KENDINE YARDIM –
IRTIBAT KURUMU`NUN DESTEGI NELERDIR?

  

