Zorg

Voor uzelf én voor
een ander zorgen
betekent veel

Buurtteam Amsterdam
helpt bij zorgonder
steuning in de buurt
Voor iemand zorgen betekent veel. Voor een ander én voor uzelf.
Misschien verzorgt u intensief iemand in uw naaste omgeving.
Dan bent u mantelzorger. Of u hebt zelf in uw dagelijks leven extra
zorg nodig. Wat uw situatie ook is: Buurtteam Amsterdam kan u helpen.
Door u een luisterend oor te bieden. En ook met praktische onder
steuning. Dat doen wij gratis.

Waarmee kan het
buurtteam u helpen?
U kunt bij een buurtteam binnenlopen
of een afspraak maken. We helpen u
graag. U kunt met het buurtteam bellen
of e-mailen voor een afspraak op een
van de buurtteamlocaties, of in overleg
op een andere plek of bij u thuis. In elk

buurtteam zitten verschillende hulp
verleners bij elkaar. Zij denken met u
mee en ondersteunen u waar nodig.
Onze hulp is gratis.
U kunt bij ons terecht met vragen over:

Zorg

Werk

Geld

Ontmoeten

Wonen

Veiligheid

Gezondheid

Wat doen we voor u?
Heeft u vragen over bijvoorbeeld zelfstandig thuis wonen, mantelzorg of
heeft u vervoer nodig? Samen met u
kijken we naar uw vragen en behoeftes.
En naar de mogelijkheden die het beste
bij u passen.
Mantelzorg
Mantelzorger zijn is een grote verant
woordelijkheid. Het kan daarom veel
invloed hebben op uw dagelijks leven.
Het buurtteam kan u helpen. Samen
met u gaan we op zoek naar manieren
om het u makkelijker te maken.

U staat er
niet alleen voor

Zelfstandig thuis wonen
U woont zelfstandig en u wilt dat blijven
doen. Maar misschien kunt u daar
wat steun bij gebruiken. Er zijn ook
verschillende hulp middelen en diensten
waarmee u langer thuis kunt blijven
wonen of mobiel blijft. Bijvoorbeeld hulp
bij uw administratie of een aanpassing
aan uw woning. Het buurtteam kan
u helpen.
Vervoer
Als u ergens naartoe wilt of aan activi
teiten wilt deelnemen, heeft u soms
vervoer nodig. Als u zelf niet (meer)
mobiel bent, dan zijn er verschillende
mogelijkheden. Bijvoorbeeld aanvul
lend openbaar vervoer of aangepast
vervoer. Het buurtteam bekijkt met u
wat het beste bij u past.

Buurtteam
Amsterdam,
altijd hulp
dichtbij

Neem contact met ons op
U vindt ons in heel Amsterdam, er is altijd een buurtteam bij u in
de buurt. Heeft u een vraag of wilt u gewoon een keer kennismaken?
U bent van harte welkom. U kunt ons bellen, e-mailen of langskomen.

Centrum

020 557 33 38

West

020 618 49 52

Noord

020 435 45 55

Zuidoost

020 314 16 18

Zuid

020 235 91 20

Oost

020 462 03 00

Nieuw-West

020 667 51 00
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Op de website vindt u het adres en telefoonnummer van uw buurtteam.
Voor direct contact met de buurtteamorganisatie in uw stadsdeel:

