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Usaidizi kwa ajili ya jamaa
Huduma za Jamii katika manispaa ya Bollnäs
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Usaidizi kwa ajili ya jamaa huko Bollnäs
Usaidizi kwa ajili ya jamaa unawakilishwa na mipango anuwai ambayo inakusudia
kuwarahisishia wale ambao wana jamaa wa karibu ambaye, kwa sababu ya ugonjwa,
ulemavu, utumiaji wa dawa za kulevya, shida za uhusiano au udhaifu wa umri,
wanahitaji usaidizi katika maisha ya kila siku. Unaweza kuchagua kutokujulikana kwa
kuwa tuna jukumu la usiri. Usaidizi huo ni kwa ajili ya jamaa wote na hautegemei
umri. Aidha, hakuna haja ya michango mingine kutoka kwa Huduma za Jamii ili
kuweza kupata usaidizi kama huo.
Data ya mawasiliano
Nambari ya simu ya usaidizi kwa ajili ya jamaa ni 0278- 257 15.
Anwani ya barua pepe ni : anhorigstod@bollnas.se

Makundi ya jamaa
Kusudi la kundi kama hilo ni kukutana na jamaa wengine ambao wako katika hali
kama hizo. Hii ni fursa ya kuelezana kuhusu uzoefu, wasiwasi na furaha pamoja na
jamaa wengine. Ili kufanya vitu pamoja, kujifunza pamoja na kupata taarifa mpya
Ukaaji wa muda mfupi unaorudiwa-rudiwa
Kusudi la ukaaji wa muda mfupi unaorudiwa-rudiwa ni kufanya iwe rahisi kwa mtu
kukaa nyumbani na kuomboleza jamaa wa karibu. Sehemu hizo za ukaaji wa muda
mfupi unaorudiwa-rudiwa zinapatikana huko Ängslunda. Ikiwa unataka kuomba
ukaaji wa muda mfupi unaorudiwa-rudiwa, tafadhali wasiliana na Afisa wetu wa
Usaidizi kwenye 0278-250 00
Mshauri Tanja Masalin anaweza kutoa

Misaada
Ikiwa kama jamaa, unahitaji kutenga muda wako mwenyewe, tunaweza kutoa kipindi
cha misaada.
Kipindi hiki cha misaada kinaweza kutekelezwa nyumbani kwako au mahali salama
ndani ya majengo yetu huko Våggatan 11. Kipindi kama hicho hakina malipo na
kinaweza kutekelezwa hadi saa 30 kwa mwezi. Ikiwa unachagua kutekeleza kipindi
hiki cha misaada mahali salama ndani ya majengo yetu; gharama ya chakula italipwa.
Utunzaji wa watoto wakati wa mchana na shughuli za mchana
Utunzaji wa watoto wakati wa mchana na shughuli za mchana zinaonyesha fursa ya
misaada, wakati unafurahia siku changamfu na yenye maana pamoja na wengine.
Hali hii ina matokeo mazuri kutoka kwa mtazamo wa urekebishaji na inazingatia
kupata siku ya kupendeza na yenye maana. Kituo cha utunzaji wa watoto wakati wa
mchana kiko katika majengo yetu, yaani huko Våggatan 11.

•
•

ushauri na usaidizi katika masuala yanayohusiana na jamaa
mazungumzo ya faragha ambapo unaweza kuzungumza kuhusu mawazo na
hisia zako kwa amani na utulivu.
• ziara ya nyumbani
Mpigie simu mshauri kwenye 0278-257 16
Muuguzi wetu wa kasoro ya akili, Lisa Karlsson, anaweza kutoa
• ushauri
•
•
•

mazungumzo ya faragha
kufanya ziara za nyumbani au kutembelewa akiombwa
kupatanisha wanaohudumiwa na watoa huduma za afya

Mpigie simu muuguzi wa kasoro ya akili kwenye 0278-253 08

