
Sizin için buradayız!

Buluşma merkezi

 
Buluşma merkezlerimiz

BHH Sozialkontor’un sunduğu bu ve diğer hizmetleri şu 
adreste bulabilirsiniz:
www.bhh-sozialkontor.de

(Adres için lütfen yan sayfaya bakınız)

Hamburg çapında sekiz adet buluşma  
merkezimiz vardır.

Ayrıca bizi kuruluşlar üstü iki buluşma  
merkezinde ve Harburg ilçesinde de bulabilirsiniz.

Danışmanlık
seyyar yardım hizmetleri

 
Buluşma merkezi Hamburg Kuzey 
Steilshooper Straße 52, 22305 Hamburg
T. 040 / 20 90 85 23 / ad-nord@bhh-sozialkontor.de

Buluşma merkezi Hamburg Doğu – Mahlhaus
Mahlhaus 1 b-e, 22159 Hamburg
T. 040 / 64 42 67 22 / ad-ost@bhh-sozialkontor.de

Buluşma merkezi Hamburg Merkez
Methfesselstraße 45, 20257 Hamburg
T. 040 / 28 05 18 98 / ad-mitte@bhh-sozialkontor.de

Buluşma merkezi Hamburg Batı
Luruper Hauptstraße 149, 22547 Hamburg
T. 040 / 35 70 85 53 / ad-west@bhh-sozialkontor.de

Buluşma merkezi Billstedt – VillaR
Billstedter Hauptstraße 80, 22117 Hamburg
T. 040 / 24 18 09 93 / 
treffpunkt-villaR@bhh-sozialkontor.de

Buluşma merkezi Kirchdorf-Güney 
Kirchdorfer Damm 6, 21109 Hamburg
T. 040 / 21 99 69-88 / treffpunkt-kds@bhh-sozialkontor.de

Buluşma merkezi Wilhelmsburg 
Reinstorfweg 10, 21107 Hamburg
T. 040 / 18 07 62 – 66 / 
ad-wilhelmsburg@bhh-sozialkontor.de

Buluşma merkezi Hamburg Güney 
Schwarzenbergstraße 49, 21073 Hamburg
T. 040 / 18 01 00 36-0 / ad-sued@bhh-sozialkontor.de 

Buluşma merkezi Die Buche (kuruluşlar üstü)
Buchenring 65, 22359 Hamburg
040 / 60 91 84 -10 / wgw@bhh-sozialkontor.de

Buluşma merkezi Hölertwiete (kuruluşlar üstü)
Hölertwiete 5, 21073 Hamburg 
T. 040 / 98 76 51 10 / info@treffpunkt-hoelertwiete.de

Buluşma merkezi Buchholz (Harburg ilçesi)
Kirchenstraße 6, 21244 Buchholz
T. 04181 / 9 40 51-24 / 
treffpunkt-buchholz@bhh-sozialkontor.de
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Sayın Okuyucu,

Yaşam memnuniyetini artırmak, hayat şartlarını iyileştirmek, 
bağımsız bir hayat için kendi kendine yardım için yardım 
sunmak: 50 yılı aşkın bir süredir bunun için çalışmaktayız.
Bu sebeple seyyar yardım hizmetleri uygulaması süreci ve 
UN Engelli Hakları Sözleşmesi‘nin hayata geçirilmesi için 
çaba göstermekteyiz. Odak noktasında dahil etme, yani 
engelli ve piskolojik hastalığı olan kişilerin kapsamlı katılımı 
yer almaktadır.

Buluşma merkezlerimiz herkese açıktır ve çeşitli tekliflerle bir 
buluşma merkezi oluşturmaktadır. Ayrıca buralarda danış-
manlık, bilgilendirme ve aracılık hizmetleri de sunulmaktadır.

Buluşma merkezleri semtlerde merkezi konumlarda yer 
almaktadırlar. Bunlar bağlantılı olarak ve diğer kurumlarla iş 
birliği içinde çalışmaktadırlar.

Buluşma noktası

Danışmanlık

Fikir alışverişinde bulunma mı istiyorsunuz? Bilgi edin-
mek mi istiyorsunuz?
Başkalarıyla faaliyetlerde mi bulunmak istiyorsunuz?
Buluşma merkezi bunu ve daha pek çoğunu sunmakta-
dır: İnsanlarla buluşmak, yeni insanlarla tanışmak, faal 
olmak ve birbirine destek olmak. Güncel olanaklarımız 
hakkında program broşürümüzde, internet üzerinden ve 
doğrudan buluşma merkezinde bilgi vermekteyiz.

Engellilik veya psikolojik hastalık konularında sorularınız  
mı var? 
Zor bir dönem geçiriyor veya kişisel bir kriz mi yaşıyorsunuz? 
Biz size yardım ediyoruz.
Danışmanlık hizmeti semtte yaşayan herkse açıktır ve  
önceden görüşülerek başka dillerde de gerçekleştirilebil-
mektedir.

Seyyar yardım hizmetleri
Günlük hayatta desteğe mi 
ihtiyacınız var?
Biz bu konuda tecrübeliyiz.
seyyar yardım hizmetleri, 
insanlara kendi evlerinde 
hayatlarını bağımsız olarak 
sürdürebilmeleri için destek 
olur. Yardım hizmetleri güvene 
dayalı, gönüllü iş birliğine da-
yanır ve kişinin özel ihtiyaçları 
doğrultusunda gerçekleştirilir.

Seyyar Sosyal Psikiyatri (ASP) psikolojik bir hastalığı 
olan kişilere yaşamlarında istikrar sağlamaları  
konusunda destek olur. Yardım, ihtiyaca göre kişisel 
randevu veya buluşma merkezindeki olanaklara katılım 
şeklinde danışmanlık ve refakat hizmeti verilerek ger-
çekleştirilir.

Kendi evinizde pedagojik refakat (PBW)  engelli 
insanlara, kendi evlerinde bağımsız bir  
yaşam sürdürebilmeleri için gerekli beceri ve bilgileri  
kazanmaları konusunda destek sağlamaktadır.

Konut asistanı (WA) engelli kişilere hayatlarını 
bağımsız bir şekilde sürdürebilmeleri için uzun vadeli 
yardım hizmeti sunmaktadır.

Engelli çocukları olan ailelere yönelik yardım 
(HfbK) 3 ila 18 yaş grubunda engelli çocuğu olan 
ailelere danışmanlık ve teşvik hizmeti sunmaktadır.

Masrafların üstlenilmesi için yapacağınız başvuruda 
size memnuniyetle destek oluyoruz.


