Yapmanız gereken ?
Bizi arayın!
Pzt – Cuma ya kadar saat 8 – 17 arası bize bu telefon numarasından ulaşabilirsiniz: 0316 46 82 224
veya emailadresi: la_vida@A1.net
Danışmanlık ve bilgi için bizden randevu
talep edin.!
Aile girişimi

Başvuru talebi:
Erken destek talebi için oturduğunuz yerin belediyesine yada ilçe idari makamına başvurabilirsiniz.
Size bu konu hakkında yardımcı olabiliriz.
Steinfeldgasse 63A
8020 Graz
TEL.: 0316 46 82 224
FAX: 0316 46 82 110
la_vida@a1.net
www.lavida.at
HYPO Steiermark
Kto. 20241081258
BLZ 56000
BIC: HYSTAT2G | IBAN: AT32 5600 0202 4108 1258

Maliyet:
Olusan maliyet Steiermark eyaleti engelli yardımı
yada gençlik refahı tarafından karsılanacaktır. Aile
yükünü hafifletme yardımı (FED) icin 10% bir mali-

Aile girişimi

yet payı verilir.

Mobil görme erken destek talebi
Genel erken destek talebi
Aile yükünü hafifletme yardımı

Mobil görme erken destek talebi ve
genel erken destek talebi
Biz Kimiz?
Bizim ekibimiz erken destek ve görme engelli
yada kör çocukların egitimi hakkında (doğumdan
okul başlangıcına kadar) eğitim görmüş diplomalı
uzmanlardır ve aile yükünü hafifletmeye yetkin bir
ekip dir.

Çalışmalarımızın içerigi ?
• Hedeflenen bütünsel yardim
çalişmalari,çocuğunuzu ile evde ya da erken
destekleme ambulansında gerçekleşiyor.
• Tavsiye ve aile desteği
• Disiplinler arası işbirliği

Çocugunuz icin:
• bütün alanlarda algılama desteği: (görme,
işitme, dokunma, hissetme, koku, tat)
• görsel algılamada ya da mevcut olan görme de
özel destek

Aile yükünü hafifletme yardımı
(FED)
FED ne anlama geliyor?
•FED Steiermark eyaletinin engelliler yasasına ait
olan bir yardımlaşma. Ve bu yasa 0 ve 61 yaş arası
engelli insanlar için uygulanmaktadır.

• hareketlilik ve oryantasyon egitimi

•FED size rehberlik, destek ve bakım sunmaktadır

• bağımsızlık için maksimum Rehberlik

•FED evebeynler ve akrabalar için destek sağliyor.

• çocuğunuzu anaokulu yada okul başlangıcına

•FED uygulamasını saatbası yada gün boyu talep

kadar en iyi sekilde hazırlanması

Sizin için:
Ebeveynler için bilgi ve tavsiye

edebilirsiniz.
•Hedefimiz, mümkün olduğunca alışkın bir ortamda bağımsız bir hayat süre bilmek.

• rehabilitasyon alanında

„Hedeflere ulaşmak için, herzaman
yolları birlikte yürümek gerek“

• Çocuğunuzun çevresini şekillendirmede
• Oyun inşa etme ve oyuncak seçimi
• Dernek üzerinden diğer ilgili veliler ile Iletişim
• Özel durumlarda ebeveyinlere destek ve
Rehberlik

„Size ve çocugunuza refakatda bulunuyoruz“

