Нашата мисия

Оперативна зона

Наводнението през юли 2021 промени
живота на много хора и ще мине много
време, докато стане възможно отново да
се живее нормално.
Поради тази причина Diakonisches Werk
Trier и Simmern-Trarbach сформира екип
по наводнението (Fluthilfeteam), чиято
задача е да помага на хората, пострадали
от наводнението при подаване на
различните видове заявления за помощи
както и при преодоляване на появилите
се кризисни ситуации.

Подпомагаме всички хора, живеещи в
пострадалите от наводнението области
на територията на нашата църковна
епархия, която обхваща следните
области:
-

Landkreis Trier Saarburg
Stadt Trier
Kreis Bitburg-Prüm
Kreis Vulkaneifel
Kreis Bernkastel-Wittlich

Нашите задължения и услуги
Екип по наводнението
(Fluthilfeteam)
Екипа по наводнението (Fluthilfeteam) на
Diakonie Триър се състои от опитни
социални работници, чиито задачи са, да
Ви
помогнат
да
преодолеете
последиците от наводнението. Ще се
радваме, да Ви бъдем от помощ.

a) Помощ при попълването и
подаването на заявленията за
помощите за обзавеждане и
ремонт на къща или жилище
(например
заявленията
за
държавните помощи на банката
ISB)
b) Помощ
при
попълването,
подаването и контролирането на
допълнителните
финансови

помощи
на
Katastrophenhilfe.

Diakonie

c) Психо-социална грижа: събитие
като наводнението носи след себе
си
не
само
материални
последствия. Изживяния шок,
загубата на личното имущество и
проблемите, които са възникнали
от тази катастрофа, могат да
доведат до психични разтройства.
Свържете се с нас, ако чувствате, че
се нуждаете от помощ или просто
имате нужда от някой, с който
можете
да
говорите
за
преживяното.
d) Ние съветваме и помагаме на
чуждестранните граждани на
различни чужди езици.

Резервиране на час
Ако се нуждаете от нашата помощ, не се
колебайте и си резервирайте час при нас
по имейл или телефон (вижте контакт
екип по наводнението).

DIAKONISCHES WERK
DER EV. KIRCHENKREISE TRIER
UND SIMMERN-TRARBACH gGmbH

Контакт екип по наводнението
(Fluthilfe-Team)
Eva-Maria Schmitt
Tel. 0651 20 900 56
Handy: 0151 20479124
Mail: schmitt@diakoniehilft.de
Mihaela Milanova
Tel. 0651 20 900 43
Handy.: 0151 10296514
Mail: milanova@diakoniehilft.de
Cornelius Günther
Tel. 0651 20 900 38
Handy: 0151 68820998
Mail: guenther@diakoniehilft.de

Geschäftsstelle
Diakonisches Werk
der Evangelischen Kirchenkreise
Trier und Simmern-Trarbach gGmbH
Theobaldstraße 10
54292 Trier
Tel.: 0651 20900-50
Fax: 0651 20900-39
E-Mail: info@diakoniehilft.de
E-Mail Fluthilfeteam: fluthilfe@diakoniehilft.de

www.diakoniehilft.de

Можете да подпомогнете нашата дейност като
дарите пари на следната сметка:
Diakonisches Werk gGmbH
Sparkasse Trier
IBAN: DE60 5855 0130 0000 486 043
BIC: TRISDE55

Помощ за
пострадалите от
наводнението
(Fluthilfe)

