
Amsterdam Merkezi
sakinlerini destekler ve birbirine bağlar! 

Finans, ilişkiler, barınma, sağlık hizmetleri ve 

iyilik alanındaki rehberiniz.

Merkez Büro
Kloveniersburgwal 43
1011 JW  Amsterdam
T 020 557 33 33
E info@centram.nl

www.centram.nl

 

Genel sorular ve borç yardımı desteği için kaydolmanın yanı sıra SSA (Sosyal Destek Yasası) 
yardımları hakkında sorular: Pazartesiden Cumaya 09.00 ile 11.00 arası şu numaralı telefondan: 
020 - 5573338

Aşağıdaki adreslerden bize e-posta da gönderebilirsiniz: info@centram.nl

CentraM Şehir merkezine yakın binalarda çalışır:
• De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
•  De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201
• Het Claverhuis, Elandsgracht 70
• Activity Centre Reel, Tussen de Bogen 16

‘Pluspunten’ hizmetimizin ilgili saatleri şu adresten görülebilir: www.centram.nl.

Borç yardımı desteği Kloveniersburgwal 43 adresinde yer alır (yalnızca randevuyla 
ziyaret edilebilir).

CentraM ve çalışma saatleri



• Taleplerinizi ve isteklerinizi netleştirir.
• Neleri kendinizin yapabileceği üzerine düşünür ve bilgilendirir.
• Semtinizdeki ağ ile yakın işbirliği kurar.

Sosyal Destek Kanunundan bir SSA yardımı gerekliyse, sizinle işbirliği içinde, hangi desteğin sizin 
durumunuz için en uygun olduğunu belirleyeceğiz. Varsa, genel yardım ve, gerekirse, kişiye özel 
yardım!

 
 
Sosyal görevliyle yakın işbirliği içinde çalışır ve borçlarınız için bir çözüm bulma konusunda destek 
sağlar ve sizinle birlikte, sağlıklı ve istikrarlı bir finansal durum bulmak için araştırma yapar. 
 
 
 
 
CentraM, tarafımızdan yönlendirilecek ve eğitilecek olan istekli gönüllülerle çalışmaktan mutluluk 
duyar. Uygun gönüllü pozisyonları şu adresten görülebilir: www.centram.nl 

CentraM Sosyal görevlisi 

CentraM borç yardımı kılavuzu

Gönüllü müsünüz? Lütfen gelin! 

Farklı ekiplerden CentraM çalışanlarıyla tanışabilirsiniz.

 
CentraM ve semtte işbirliği

Sosyal Bölge ekibi
Yoksulluk ve yalnızlığın önlenmesi ve evde 
uzun süreli bağımsız yaşamanın teşvik 
edilmesiyle ilgili olarak, Şehir Merkezindeki 
birtakım semt odaklı projelerle ilişkili olarak 
IJsterk, Bmlge Ekibi Jordaan Gouden Reael 
ve CentraM tarafından yapılan bir işbirliği.

Borç yardımı desteği 
• CentraM sosyal görevlisi ve kentin 

merkez bölümündeki diğer kurumlarla 
yakın işbirliği içinde çalışır.

• Borçlarınız için bir çözüm bulma 
konusunda size destek olur.

• Sizinle birlikte, sağlıklı ve istikrarlı bir 
finansal durum için araştırma yapacaktır.

Erken bir safhada yaklaşım
Belediye, konut dernekleri ve kamu hiz-
metleri arasındaki uzlaşmalar sonucunda, 
mümkünse, tahliye veya enerji kaynağının 
kesilmesinin önlenmesi için erken safhada 
bildirim mevcuttur.

The Plus
Finansal ve idari olanlar da dâhil olmak üzere, 
her tür soru için bir iş istasyonu.  CentraM 
çalışanları ve gönüllülerin yanı sıra, topluluk 
merkezi Jordaan/Gouden Reael çözümü 
kendinizin bulmanız için size mümkün 
olduğunca yardımcı olacaktır.

Toplum bakım ağı
Merkez ilçede bakım ve sağlık ile ilgili gönül-
lü bir ağ.  Birbirlerini tanıyorlar ve birbirleri 
hakkında ve ayrıca sakinlere sunulabilecek 
olanaklar hakkında bilgi sahibidir.

Birlikte çalışan ekip
Birden çok sorunu olan sakinleri desteklemek 
için uzmanlardan oluşan bir işbirliği.

Güvenli Liman Ekibi
Cinsel yönelimleri konusunda sorunlar 
yaşayan sakinleri desteklemeye yönelik bir 
işbirliği.
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