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YAŞAMA DÂHİL OLMAK 

Yaşam kalitesini artırmak bizim için önemli 
bir konu. Bu da her insanın toplumsal yaşama 
dâhil olmasını ve yetenekleriyle doğal ve 
değer gören toplum üyesi olmasını gerektir-
mektedir.

Bir kişinin engelli olup olmaması bizim için 
önemli değildir. Farklılıklar normaldir. Tutu-
mumuzu doğruluk ve tolerans şekillendir-
mektedir.

Ancak bu şekilde katılım mümkündür.

Innsbruck Stadt
Andechsstraße 73   |   6020 Innsbruck 
0043 676 88509 970   |   fafe.innsbruck.stadt@fruehfoerdern.at

Innsbruck ülke doğu & güney
Andechsstraße 52a   |   6020 Innsbruck 
0043 676 88509 818   |   fafe.innsbruck.land@fruehfoerdern.at

Imst & Innsbruck ülke batı
Ötztaler Höhe 11   |   6430 Ötztal Bahnhof 
0043 676 88509 818   |   fafe.imst@fruehfoerdern.at

Kitzbühel
Pass-Thurn-Straße 22/1.2.9b   |   6372 Oberndorf  
0043 676 88509 428   |   fafe.kitzbuehel@fruehfoerdern.at

Kufstein
Oberer Stadtplatz 6   |   6330 Kufstein 
0043 676 88509 603   |   fafe.kufstein@fruehfoerdern.at

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 228   |   fafe.schwaz@fruehfoerdern.at

Boş zaman 
değerlendirme 
 desteği 

Aile yükünün 
 hafifletilmesi

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

lebenshilfe
Sunucu:

Boş zaman  
değerlendirme desteği

& Aile yükünün 
 hafifletilmesi

Boş zaman değerlendirme yardımı & 
Aile yükünün hafifletilmesi  

Engelli veya gelişmesi yavaş  
olan çocuklar için

info@fruehfoerdern.at  
www.fruehfoerdern.at 

Türkçe



ÇOCUĞA KİM EŞLİK 
ETMEKTEDİR?

Biz çocukların ilgilerine ve ailenin ihtiyaçları 
doğrultusunda hareket ediyoruz. İmkâna 
göre boş zaman değerlendirme asistanı 
çocuğun istediği etkinliklere göre seçilmek-
tedir. 

HİZMETİN ÜCRETİ  
NE KADAR?

Tirol Eyaleti tarafından boş zaman değerlen-
dirme desteği & aile yükünün hafifletilmesine 
yönelik hizmetler için kabul edilen süre yıllık 
40-376 saat arasındadır ve ailenin durumuna 
bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 
Katılma payı bakım yardımına göre belirlen-
mektedir.

BAŞKA SORULARINIZ  
VAR MI? 

Sizi boş zaman değerlendirme desteği & aile 
yükünün hafifletilmesine yönelik hizmetler 
konusunda bilgilendiriyor ve size hizmet baş-
vurusu konusunda yardımcı oluyoruz.
İletişim bilgilerimiz arka sayfada veya inter-
net sayfasında bulunmaktadır: 
www.frühfördern.at

HİZMET KİMİN İÇİN 
GEÇERLİDİR?

Boş zaman değerlendirme desteği & Aile 
yükünün hafifletilmesine yönelik hizmetlerden 
artırılmış aile ek yardımı veya bakım parası 
alan 0-18 yaş arası çocuk ve gençler ve aileleri 
yararlanabilir. Ayrıca kreşe veya okula giden 
çocuklar için tatilde refakat hizmeti de talep 
edilebilir. 

HANGİ İMKÂNLAR VAR?

Çocuk ve ebeveynler ile birlikte çocuğu eğlen-
direcek ve ailenin yükünü azaltacak etkinlikler 
araştırılır. Geziler, yürüyüşler, futbol, binicilik, 
oyun parkı, kayak, yüzme, etkinliğe katılım ve 
oyun grupları olanaklardan sadece bazılarıdır.

NASIL İŞLER? 

Boş zaman değerlendirme desteği & Aile yükü-
nün hafifletilmesine yönelik hizmetler bilinen 
kapsamda evde veya çocuğa istenilen etkinlik-
lerde refakat edilmesi şeklinde verilmektedir. 
Hizmet bir yıllıktır ve tatil zamanlarında ve 
hafta sonlarında da verilmektedir. 

ÇOCUKLAR İÇİN REHBERLİK

Boş zaman değerlendirme desteği & Aile 
yükünün hafifletilmesine yönelik hizmetler 
kapsamında boş zamanlarını kendi isteklerine 
ve ilgi alanlarına göre şekillendirmek isteyen 
gelişmesi yavaş ve/veya engelli çocuklara ve 
gençlere refakat hizmeti verilmektedir.
Hizmetimiz, çocuğa ve anne-babalara kendile-
rine ait boş vakitleri yeniden keşfetme ve bun-
dan faydalanma fırsatı sunmaktadır. Boş zaman 
değerlendirme asistanlığı sayesinde ailelerin ve 
bakımı üstlenen aile üyelerinin günlük yaşam-
larında yüklerini azaltıyoruz, dinlenme zamanı 
yaratıyoruz ve ailevi çevreyi destekliyoruz.


