Sozialpädagogische Familienhilfe
(Sosyal Pedagojik Aile Yardımı)
böyle bulabilirsiniz

Sozialpädagogische Familienhilfe
Diakonie- und Sozialstation
Ludwigsburg gGmbH
Karlstraße 24
71638 Ludwigsburg
Tel.:
07141-9542 830
Telefax:
07141-9542 840
spfh@evk-lb.de
www.familienhilfe.meinekirche.de
Mo.-Fr. 8:30—12:30
Mo.-Do. 13:30—17:00

Eğer Sosyal Pedagojik Aile
Yardımını almak istiyorsanız ...
... aşağıdaki adrese başvurabilirsiniz
Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)
im Kreishaus
Hindenburgstraße 30
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141-144-0

Ludwigsburg tren istasyonundan yaya
olarak 5 dakikalık uzaklıktayız.
Arabayla gelmek isteyenlere park konusunda tavsiyemiz.
Bärenwiese´deki park yerleri ya da
Friedenskirche park yerleridir.

Sozialpädagogische Familienhilfe

Sorunlarınız için bize aşağıdaki
telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz!

Kurumumuzdan kimler danışmanlık ve rehberlik destekli hizmetlerimizden yararlanabilir?
Eğer bir aile iç veya dış nedenlerden
dolayı zor duruma düşmüşse sosyal
pedagojik destek almaları faydalı
olabilir.
Şu anki yaşam şartlarını değiştirmek
veya daha kaliteli hale getirmek
arzusunda olan aileler sosyal pedagoji
uzmanlarımızdan yardım alabilirler.
1984’ ten bu yana Diakonie ve Sosyal
Dayanışma Kurumu Ludwigsburg ve
çevresinde bulunan ailelere sosyal
pedagojik eğitim destekli hizmet
vermektedir.
30’ un üzerindeki sosyal
pedagoglarımız Gençleri Koruma
Kurumu (Jugendamt) direktifi
doğrultusunda her gün Ludwigsburg
ve çevresinde bulunan ailelerin güncel
sorunlarının çözümüne katkı
sunmaktadır.
Yetişkin çocuklar ve gençler eğitim
rehberliği çerçevesinde sunmuş
olduğumuz hizmetlerden dolayı
bizlerden bilgi ve destek alabilirler.

Sosyal Pedagojik Aile Yardımının
içerikleri nelerdir?
Aşağıda yazılı olan konular
doğrultusunda ailelerin ihtiyaçlarına
göre hizmet sunmaktayız:

Eğitim ve gelişim sorunları


Aile içi iletişim sorunu



Aile içi şiddet



Parasal sorunlar



Boş zamanları değerlendirme



Kurum ve kuruluşlarla ilişki



Terapi uzmanları ile ortak
çalışma (okul, anaokulu ve
bunun gibi)



Sosyal ilişkiler kurmak ve
geliştirmek



Sosyal kaynaklardan
yararlanabilmek



Ailelerin güncel yaşamlarını
şekillendirmede danışmanlık
ve diğer yardım



Hizmetlerinden yararlanmada
destek


Aile dışı hizmetler

Annelerin buluşması ve
babaların buluşması


Çocuklar ve gençler için tatil
programları



Anne ve çocuk grupları



Özel konulara yönelik
seminerler

Sosyal Pedagojik Aile Yardımı ile
ilgili nasıl çalışıyoruz?


Hizmetlerimiz ailelerin
yaşadıkları ortam ve
çevrelerinde birebir
gerçekleştirilmektedir.



Aile içi sorunlar ve istekler
beraberce tespit edilip ailelerle
birlikte çözüm ve değişiklik
imkanları sunuyoruz.



Ailelerin imkanları ve
becerileri doğrultusunda hem
yardımcı oluyor hem de yardım
alıyoruz.



Kurumumuz aile
mahremiyetini meslek sırrı
olarak korumakla yükümlüdür.

Sosyal Pedagojik Aile
Yardımı, Gençleri Koruma
Kurumu (Jugendamt)
tarafından ücretsiz
sunulmaktadır.

