
Yaşlılar Servisi 
(60 yaş üstü)

Rue de la Cible 5
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Tel. : 02/220.29.82
 

Huzur evi 
Anne Sylvie Mouzon

Rue de la Cible 5
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Tel. : 02/220.29.71
 

Maison de la Famille
(Aile Evi)

Fuaye Liedekerke
Rue de Liedekerke 112

1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tel. : 02/220.26.61

 
Maison de la Famille

(Aile Evi)
Fuaye Poste

Rue de la Poste 53
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Tel. : 02/219.70.62
 

Sağlık Koruma Servisi - 
Üçüncü Yaş Hizmeti

Rue Brialmont 23
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Tel. : 02/210.44.70

Rue Verbist 88
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

Giriş
 

Metro: Madou
Otobüs: 29 (Clovis);

61 (Steurs);
63 (Saint-Josse)

 
Ev

 
Pazartesi’den Cuma’ya

08:45 - 11:45 arası
 

Veya çağrı merkezimiz aracılığıyla
0800 35 254

 
Pazartesiden Cumaya

08:00-12:00 | 13:00-16:30 arası

YAŞLI DESTEK HIZMETLERIHANGI ADRES?
SOSYAL DEPARTMAN
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COCOM'un desteğiyle

CPAS DE SAINT-JOSSE



CPAS'IN DESTEK HIZMETLERI

Mali destek,

Yardım ve GRAPA,

Jean Fontaine Tıp Merkezi ile işbirliği içinde tıbbi
yardım (sağlık karnesi tahsisi, gözlük, diş protezi
vb. ödemeleri),

Aile yardımları ve evde destek (Aile Evi ve
Belediye Önleme Departmanı ile işbirliği içinde),

İdari prosedürlerde destek ve rehberlik
(vatandaşlık talebi, maaş talebi, GRAPA vb.
talepleri),

Huzur evinde konaklama ve konaklama
masraflarının ödenmesi.

Yaşlılar servisi (60 yaş üstü) sizi aşağıdaki konularda
bilgilendirir:

Dikkat: 

Yaşlılar servisi, 5 rue de la Cible adresindeki MR-MRS
Anne Sylvie Mouzon'da bulunmaktadır.

CPAS HUZUR EVI

Borç Arabuluculuğu - Enerji

Bireysel görüşmeler: Fatura incelemesi, sosyal tarife
sertifikası, bütçe yönetimi, alacaklılarla iletişim, destek
grubuna kayıt vb.

Lojman servisi

Bireysel görüşmeler: Lojman ile ilgili sorunlar (kira, kira
sözleşmesi, uyum, anlaşmazlıklar), lojman atölyeleri için
kayıt vb.

Hukuk servisi

Hukuki yardım, danışmanlık ve rehberlik.

Kültürler arası arabuluculuk

Spor ve kültürel faaliyetler (bireysel ve grup olarak), eğlence,
huzur evi sakinleriyle toplantılar vb.

Evde yardım hizmeti (aile ve ev yardımı);evde destek
ve ev ortamına geri dönüşü teşvik eden ayakta tedavi
hizmeti,

Evde yemek servisi, Pazartesi -ila Cuma günleri fayda
sahiplerinin evlerine sıcak yemek teslimatı ve hafta
sonları ve tatiller için dondurulmuş yemek teslimatı
imkanı,

Gündüz bakım hizmetleri (Liedekerke yurdu ve Poste
yurdu): toplantı, keşif ve tartışmaya dayalı çeşitli
etkinlikler sunulur,

Birinci aşama sosyal hizmet: Sosyal ve hukuki
yardımlar sunar,

Sosyal ulaşım hizmeti: Belediye yönetim alanında
yaşayan insanlar için sosyal ulaşım imkanlarını
düzenler,

Bütçe rehberlik hizmeti: Görüşmeler ve takipler,
bütçe etkinlikleri, Fransızca öğrenme, BT araçları
eğitimi vb.

Aile Evi çeşitli destek hizmetleri sunmaktadır:

Spor, 
(inter) kültürel, 
nesiller arası, 
eğlence, 
tematik atölyeler, 
geziler vb.

Yaşanacak ve yaşlıların sağlık durumuna uyarlanmış,samimi
bir ortam.

Yaşlıların kabulü, tek kişilik odalar, büyük kafeterya, sebze
bahçesi (Le Jardin des Délices), kompost, petank sahası,
faaliyetle terapi odası vb.

Bireysel psikolojik takip, ailelere destek, sosyal destek, maddi
yardım, CANTOUS desteği (Alzheimer hastalığı veya ilişkili
kişiler için özel olarak uyarlanmış konut merkezi), vb.

Aktiviteler: 

MAISON DE LA FAMILLE
(AILE EVI)

Belediyenin sağlık korumasına yönelik yeni hizmeti
bulunmaktadır; Yaşlılar servisi.

SAĞLIK KORUMA HIZMETI


