
ViaNobis - 
pomoc osobom 
niepełnosprawnym

Towarzystwo i wsparcie 
w życiu codziennym
w powiecie  Heinsberg

Geilenkirchen/Übach-Palenberg
Manuel Tena (kierownik zespołu)

Aachener Straße 88 | 52531  Übach-Palenberg

Telefon:  02451 9151970

Faks:  02451 9151972

E-mail: m.tena@vianobis.de

Gangelt 
Saskia Backes (kierownik zespołu)

Einhardstraße 1 | 52538 Gangelt 

Telefon:  02454 9699671 

Faks:  02454 9699674 

E-mail: s.backes@vianobis.de

Heinsberg
Kathrin Mobers (kierownik zespołu)

Valkenburger Straße 15 | 52525 Heinsberg

Telefon:  02452 977870 

Faks:  02452 9778719

E-mail: k.mobers@vianobis.de

Hückelhoven
Mehmet Yilmaz (kierownik zespołu)

Parkhofstraße 91| 41836 Hückelhoven

Telefon:   02433 9047522

Faks:  02433 9047524

E-mail: m.yilmaz@vianobis.de

Erkelenz
Agnes Szmit (kierownik zespołu)

Aachener Straße 30 | 41812 Erkelenz

Telefon:  02431 9451516

Faks:  02431 9452882

E-mail: a.szmit@vianobis.de

Osoby i dane kontaktowe 

Katharina Kasper ViaNobis GmbH: 
To co nas wyróżnia, to wyznawane przez nas 
wartości. Podstawą jakości świadczonych przez 
nas usług są:

■ humanitarność ■ wrażliwość
■ miłość bliźniego ■ dyscyplina
■ życzliwość ■ poczucie odpowiedzialności
■ cierpliwość ■ kompetencja 
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Kontakt
ViaNobis - pomoc osobom niepełnosprawnym

Katharina-Kasper-Straße 6 | 52538 Gangelt

Telefon:  +49 2454 59-413 | Telefaks:  +49 2454 59-415

www.vianobis-eingliederungshilfe.de



Na czym polega nasza oferta towarzystwa i 
wsparcia w życiu codziennym?

W ramach naszej działalności oferujemy konkretną pomoc w 

radzeniu sobie z własną sytuacją życiową i w stawianiu czoła 

codzienności, poprzez służenie radą, towarzystwem i wspar-

ciem, umożliwiając tym samym osobom tego potrzebującym 

samodzielne życie. Pomocy udzielamy w ramach wizyt do-

mowych lub spotkań poza domem.

Kto może skorzystać z tej formy pomocy?

Nasza oferta zaadresowana jest do wszystkich:
 ■ osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub z uzależnieniami
 ■ osób dorosłych od 18. roku życia, które mieszkają same lub 

razem z rodziną i potrzebują wsparcia (pomoc dla młodych 

osób dorosłych wg księgi VIII niemieckiego Kodeksu socjal-

nego)

Kim jesteśmy?

Z niniejszą ofertą pomocy w życiu codziennym zwraca się do 

Państwa Katharina Kasper ViaNobis GmbH – instytucja wspie-

rająca osoby niepełnosprawne. Katharina Kasper ViaNobis 

GmbH jest częścią spółki DERNBACHER GRUPPE KATHARINA 

KASPER.

Kto Państwu towarzyszy?

Z pomocą przychodzimy Państwu jako zespół złożony z pro-

fesjonalistów w różnych dziedzinach i z doświadczeniem w 

pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne. Są 

wśród nas koledzy władający językami: tureckim, francus-

kim, rosyjskim, angielskim, holenderskim oraz językiem mi-

gowym.  

Co pragniemy Państwu zaoferować?

Naszym dążeniem jest wspieranie Państwa w samodzielnym 

życiu i w kwestiach, w których pomocy Państwo potrzebują. 

Priorytetem są dla nas przy tym Państwa osobiste cele, życze-

nia i potrzeby.

Służymy Państwu pomocą w następujących 
kwestiach:

 ■ udzielamy wskazówek, jak radzić mogą sobie Państwo ze 

swoją chorobą psychiczną, nałogiem lub upośledzeniem
 ■ podpowiadamy, do jakich poradni, terapeutów i grup sa-

mopomocowych mogą się Państwo zgłosić 
 ■ udzielamy porad dotyczących organizacji życia codzienne-

go i czasu wolnego, a także oferujemy możliwość skorzysta-

nia z naszej bogatej oferty zajęciowej i rekreacyjnej
 ■ pomagamy w prowadzeniu domu i robieniu zakupów
 ■ oferujemy nasze towarzystwo podczas wizyt w urzędach i 

przy składaniu wniosków
 ■ udzielamy wsparcia i wskazówek dotyczących relacji z przy-

jaciółmi, rodziną oraz z partnerem

 ■ pomagamy Państwu wzmocnić Państwa poczucie własnej 

skuteczności
 ■ oferujemy Państwu możliwość uczestnictwa w aktywno-

ściach służących organizacji dnia codziennego
 ■ oferujemy naszą współpracę z wszelkimi instytucjami i 

osobami zaangażowanymi w plan pomocy
 ■ służymy Państwu wsparciem w chwilach kryzysowych i w 

nawrotach choroby
 ■ wychodzimy do Państwa z ofertą mieszkaniową, której to-

warzyszy szeroko pojęta i intensywna opieka

Kto fi nansuje nasz projekt?

Koszty ponosi ponadregionalna instytucja pomocy społecz-

nej, z reguły związek Landschaftsverband Rheinland (LVR). 

Młode osoby dorosłe w wieku 18-21 lat fi nansowane są prze-

ważnie za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży i muszą w pierwszej kolejności stawić się we właś-

ciwym Urzędzie ds. Młodzieży.

Z chęcią służymy Państwu pomocą i wsparciem podczas wy-

jaśniania kwestii związanych z ponoszeniem kosztów.

Są Państwo zainteresowani naszą ofertą? Co 
dalej robić?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy – osobiście lub za 

pośrednictwem bliskiej Państwu osoby.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania podczas indywidu-

alnej rozmowy.


