Lotte-Lemke-Merkezi ve hedefleri
Bizim sloganimiz: Mümkün oldugunca bagimsiz ve gerektigi kadar yardim
Lotte-Lemke-Merkezi zihinsel rahatsizligi olan insanlara yönelik bir tesis olarak en
önemli amaci, bütün sakinleri icin gercekci günlük bir yasam imkani sunmaktir. LotteLemke-Merkezi her ikametgahi bireysellestirilmis ve hedefe yönelik bakima sahip
olmak suretiyle sirasiyla yeniden bagimsiz bir yasam tarzi elde etme olanagi buluyor.
Psikososyal ve pedagojik hizmetlerimiz davranissal, psikoanalitik ve sistemik ilkelere
dayanmaktadir.

Kimler burada yasayabilir?
Lotte-Lemke-Merkezi, zihinsel sorunlarla hayatin zor bir asamasinda olan insalara ev
sahipligi yapiyor. Orada yasamin her alaninda bakim ve destek saglayan bir yer
bulacaklardir. Ne yazik ki, basta organik bir beyin hasari, bagimliligi olan veya
kendileri ve baskalari icin ciddi bir tehlike olusturan insanlari alamayiz.

Ne sunuyoruz?
Her servis ve adim, istek ve ihtiyaclariniza göre ayri ayri belirlenir ve bu nedenle kisi
odakli yapilir.
Zihinsel bozuklugun üstesinden gelme ve bunlarla etkilesim
Bir tip doktoruna danismak ve ilacinizi yönetmek gibi tibbi ve terapötik bakiminizi
garanti ederiz. Ayrica uygun bir terapist bulmanizda, kisisel bir kriz sirasinda veya acil
bir durumda size yardimci olacagiz. Kisisel danismaniniz ve ekibinizin yani sira LotteLemke-Merkezi 7 gün 24 saat cagri görevlisi sunmaktadir.
Kabul ve sosyal iliskiler
Bakicilardan olusan bir sisteme sahip olmak suretiyle istikrarli iliskiler kuruyoruz.
Cümle kurma, anlasmazliklari cözme ve cözme becerinizi tesvik ediyoruz, sizinle
düzenli istisarelerde bulunuyoruz. Yasadiginiz ünitede group-management ve group
oturumlari sunuyoruz. Ayrica Lotte-Lemke-Merkezi disindaki kisilerle iletisim
kurmaniza yardimci olacagiz.

Bakim ve konaklama
“saygi duydugunuz konforunuz”
Bakim ve konaklama, yasayan topluluklarda veya kismen/tamamen kendi kendine
saglanarak sunulmaktadir. Vücut bakimi, yardim ve destek, odanizda veya evinizde
düzenli temizlik, alisveris, camasir yikama ve egzersis hareketliligi vs. saglanacaktir.

Günlük program, bos zaman ve sosyal hayat
Bos zamanlarinizi organize etmek icin bilgi ve motivasyon aliyorsunuz, ancak birkac
gün boyunca sportif etkinlikler, partiler, kültürel/sosyal etkinlikler, günübirlik geziler ve
tatil sunuyoruz.

Bize nasil ulasabilirsiniz?
Lotte-Lemke-Merkezi Kaufbeurenin merkezinde sakin bir semtte, cevresindeki
dinlenme alanina yakin konumdadir. Araba ya da toplu tasima araclari ile eve kolayca
ulasilabilir. Kisa bir yürüyüs sonrasinda magazalar, kafeler ve restoranlar
bulacaksiniz.

Denetleme ve kabul kosullarinda yasamak
Ilginizi cekiyorsa, tesislerimizi herhangi bir angajman olmadan ögrenebilir ve gözetim
altinda yasayabilirsiniz. Hizmetimiz ve kabul hakkindaki sorulariniz icin lütfen AWO
sosyal psikiyatrik danismanlik servisimizle iletisime gecin.

AWO sosyal psikiyatrik danisma merkezi
Telefon: 08341/9501-40
Faks:

08341/9501-33

e-posta: a.pfeil@awo-augsburg.de

