RÉSZVÉTEL AZ ÉLETBEN

Innsbruck város
Domanigweg 3a | 6020 Innsbruck
0043 676 88509 970 | fafe.innsbruck.stadt@fruehfoerdern.at

Az életminőség javítását alapvető feladatunknak tekintjük. Ennek előfeltétele, hogy
minden ember igényli a társasági életben
való részvételt és képességeivel természetes
és értékes része a társadalomnak.

Innsbruck tartomány, kelet és dél
Andechsstraße 52a | 6020 Innsbruck
0043 676 88509 818 | fafe.innsbruck.land@fruehfoerdern.at
Imst & Innsbruck tartomány, nyugat
Erich-Schaber-Weg 1 | 6430 Ötztal Bahnhof
0043 676 88509 818 | fafe.imst@fruehfoerdern.at

Nekünk nem számít, hogy valaki korlátozásokkal él-e vagy sem. A különbségek normálisak. Vélekedésünket nyitottság és tolerancia
jellemzi.

Kitzbühel
Salzburgerstraße 29b | 6380 St.Johann
0043 676 88509 428 | fafe.kitzbuehel@fruehfoerdern.at
Kufstein
Oberer Stadtplatz 6 | 6330 Kufstein
0043 676 88509 603 | fafe.kufstein@fruehfoerdern.at

A részvétel csak így lehetséges.

Szabadidő
Segítség
Család
Tehermentesítés

Landeck
Urichstraße 43 | 6500 Landeck
0043 676 88509 165 | fafe.landeck@fruehfoerdern.at
Lienz
Mühlgasse 10 | 9900 Lienz
0043 676 88509 492 | fafe.lienz@fruehfoerdern.at
Reutte
Untere Gasse 15 | 6600 Breitenwang
0043 676 88509 125 | fafe.reutte@fruehfoerdern.at
Schwaz
Postgasse 1 | 6130 Schwaz
0043 676 88509 417 | fafe.schwaz@fruehfoerdern.at

lebenshilfe

Lebenshilfe Tirol gem. GmbH
Ing. Etzel Str. 11
6020 Innsbruck

Segítség a szabadidőben &
Családok tehermentesítése
korlátozással élő vagy fejlődési késéssel
rendelkező gyermekek számára
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GYERMEKEK KÍSÉRETE

KINEK SZÓL AZ AJÁNLAT?

KI KÍSÉRI A GYERMEKET?

A szabadidős segítség és családok tehermentesítése keretében azon korlátokkal élő és/
vagy fejlődésben késett gyermekeket és fiatalokat kísérjük el, akik szabadidejüket kedvük és
érdeklődésük szerint szeretnék eltölteni.

A szabadidős segítség és családi tehermentesítés 0 és 18 év közötti gyermekek és fiatalok,
ill. az ő családjaik által vehető igénybe, amen�nyiben megnövelt családsegélyt vagy gondozási pénzt kapnak. Ezenfelül a gyermekek
számára szünidős kíséret is igénybe vehető,
amennyiben a gyermekek óvodába vagy iskolába járnak.

A gyermekek érdekei és a családok igényei
szerint járunk el. A szabadidős segítő lehetőség szerint a gyermek számára kívánatos
tevékenységek alapján kerül kiválasztásra.

MILYEN LEHETŐSÉGEK
VANNAK?

A Tirol tartomány által jóváhagyott óraterjedelem a szabadidős segítségre és családi
tehermentesítésre vonatkozóan évi 40 és 376
óra között mozog és a család egyedi helyzetének függvénye. Az önrész a gondozási
pénzösszeg mértéke szerint alakul.

Kínálatunk lehetőséget kínál a gyermekeknek
és a szülőknek ahhoz, hogy szabadidejüket
újra felfedezzék és megfelelően használják ki.
A szabadidős segítséggel tehermentesítjük a
családokat és az ápolást végző rokonokat a
mindennapok során, pihenési időket teszünk
lehetővé és támogatjuk a családi környezetet.

A gyermekekkel és szülőkkel közösen keresünk
olyan tevékenységeket, melyek a gyermeknek
örömet szereznek és tehermentesítik a családokat. A kirándulások, vándorutak, labdarúgás,
lovaglás, játszóterek, síelés, úszás, rendezvények látogatása, játszócsoportok csak egy
részét képezik a lehetőségeknek.

HOGYAN MŰKÖDIK?
A szabadidős segítség és családi tehermentesítés a megszokott keretekben otthon, vagy
a kívánt tevékenységek esetén a gyermek
kíséretének formájában történhet. Az ajánlat
az egész évben, szünidőben és hétvégeken is
elérhető.

MILYEN KÖLTSÉGEKKEL
JÁR A SZOLGÁLTATÁS?

VANNAK MÉG KÉRDÉSEI?
Szívesen tájékoztatjuk a szabadidős segítség
és családok tehermentesítésének lehetőségeiről és segítünk Önnek a szolgáltatás
igénylése során.
Kapcsolattartási adatainkat a hátoldalon
találja vagy az alábbi címen:
www.frühfördern.at

