Português

（ポルトガル語）

Não deixe sozinho, não faça sozinho
—Projeto Rede de Bem-Estar Comunitário de Kobe—

O Projeto Rede de Bem-Estar Comunitário de Kobe atua em conjunto com a
comunidade e órgãos especializados para tratar dos problemas
relacionados ao bem-estar, como preocupações e inconveniências, que são
difíceis de resolver pelos sistemas e serviços de bem-estar pré-existentes.
O assistente social da rede de bem-estar comunitário que está em cada
Conselho de Bem-Estar Social de cada distrito irá atender à sua consulta.
Consulta

Gratuita

Prevenção é a melhor ação para os problemas relacionados ao bem-estar.

O que faz o assistente social da rede de
bem-estar comunitário?
O assistente social irá construir um novo sistema e uma nova rede para atender
“inteiramente” aos problemas relacionados ao bem-estar, que se diversificam
cada vez mais, a partir do apoio conjunto de especialistas e da comunidade.
O assistente social apoia o desenvolvimento de uma comunidade amigável,
onde todos tenham compaixão e conversem naturalmente uns com os outros.

Está estranho, é um pouco problemático...
Não tem algum vizinho
que lhe preocupa?

Por exemplo:
• Parece que vive trancado em casa
• É tanto lixo que transborda até para fora de casa
• Parece que tem uma vida dura demais
• A criança não para de chorar, etc.

Nessas horas:
Não pense que está sendo intrometido,
não se preocupe sozinho nem tente resolver sozinho,
e venha nos consultar sem nenhuma hesitação.
É muito importante a rápida prevenção para resolver os problemas
da comunidade.

Fluxo da consulta
* O conteúdo da atividade conjunta poderá mudar dependendo do estado e das
condições de cada caso.
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Atendimento da consulta
Se não puder vir até o guichê de consulta, o assistente social da
rede de bem-estar comunitário irá visitá-lo.
Pode-se consultar por telefone também!

B

Verificação do estado
O assistente social da rede de bem-estar comunitário irá ouvir os
fatos por telefone e fará visitas para verificar o estado real.

C

Colaboração com a comunidade e órgãos especializados
Serão examinadas e tomadas medidas para a solução do
problema em conjunto, de acordo com o conteúdo da consulta.

D

Apoio nas atividades da comunidade
Daremos apoio à criação de um sistema que transformem
assuntos “problemáticos” em “bons” e executem atividades
divertidas, e à formação de um ambiente e um círculo de amizade,
dando importância aos laços da comunidade.

Para se consultar sobre o que notou, ou sobre problemas, contate:

Conselho de Bem-Estar Social do
Distrito Nagata da Cidade de Kobe
(Kobe-shi Nagata-ku Shakai Fukushi Kyogikai )

Endereço:

Kobe-shi Nagata-ku Kita-machi 3-4-3
Prefeitura Distrital de Nagata 4F

Telefone:

078-579-2311

FAX:

078-574-2427

E-mail:

n-syakyou2@neo.famille.ne.jp

