Português

A instituição de conselho de assistência social de Minokamo (ou seja, chamado como instituição de conselho de
assistência social ) por ser uma entidade que tem como objetivo promover o bem-estar social da região ; é uma
entidade de assistência social privada estabelecida com base nas leis de assitência social.
A atividade da instituição de conselho de assistência social conta com o apoio de trabalho conjunto de cidadãos,
voluntários, estabelecimentos de bem-estar social, empresas, administrações públicas; a assistência à pessoas
idosas e ou à deficientes da região, e, o empenho em promover as atividades voluntárias nas atividades do bemestar social da região.
Também, os recursos financeiros principais das atividades da instituição de conselho de assistência social são sustentados pelas taxas de muitos cidadãos e de doações em dinheiro.

Conteúdo principais de atividades
Atividade de rede de pequenas regiões
Com a cooperação de representantes de assistência
social (minsei-iin) e de representantes de bem-estar
social (fukushi-iin), estamos promovendo as atividades
de proteção aos necessitados de ajuda de pequenas
regiões e trazendo com isso, a descoberta antecipada
de necessitados de bem-estar social.

Serviços de envio de home-helper
( ajudante para serviços de casa )
Estamos enviando home-helper e oferecendo
serviços, tais como de ajuda física, ajuda nos trabalhos domésticos, para a residência de pessoas idosas,
pessoas com deficiência física - mental.

Serviços de educação de bem-estar social
Estamos dando assistência à educação de bem-estar
social em escolas fundamentais, médios e colégios.

Serviço de empréstimo de automóvel
com aparelho de elevação
Estamos oferecendo o empréstimo de automóveis
com aparelho de elevação para casos de pessoas
idosas acamadas que em geral tem poucas oportunidades de saídas no dia-a-dia, e que necessitam utilizar para passeios ou frequentar
hospitais.

Serviços de incentivo de saúde
Estamos realizando vários tipos de serviços de saúde
(tais como taikyoku-ken , yoga, tratamento de terapia musical) com o objetivo de incentivo de saúde
para os idosos.

Incentivo de atividades voluntárias
Estamos promovendo a assistência de atividades;
consultas, recomendações, tipos de cursos relacionados à voluntários e à formação de voluntários.

Serviços de vários tipos de consultas
Estamos oferecendo consultas legais através de advogados, consultas de casamento, consultas de
assistência social para idosos.

Serviços de empréstimos de aparelhos de
assistência social
Estamos oferecendo o empréstimo de aparelhos de
assistência social para aqueles que tem necessidade
de uso temporário de cadeira de rodas,e ou camas
próprias para assistência para idosos devido à doença
e ou invalidez.

Servicos de empréstimo monetário de
vida de bem-estar social
Estamos oferecendo o empréstimo com o objetivo de
planejar o incentivo de ajuda de vontade de
convivência, ou seja a independência financeira
voltado para famílias com pessoas idosas e, deficientes.

Serviços de independência de vida
cotidiana
Estamos oferecendo assistência na administração
monetária do cotidiano e ou utilização de serviços de
bem-estar social para pessoas idosas com sintomas
de caduquice, pessoas com deficiência mental, psicológico.

■Local de Informações / Solicitações
Fundação de Assistência Social
Conselho das Associações de Assistência Social de Minokamo
Telefone (0574) 28-6111
Sogo Fukushi Kaikan ( Sukoyaka Town Minokamo )
Minokamo-shi Shin Ike-cho 3-4-1

