
Hizmetlerimiz hakkında ücretsiz bilgi ve 
danışmanlık verip, sizin için en uygun hizmete 
birlikte karar veriyoruz.

Yaşlılıkta yardım ve destekler hakkında bilgileri 
ana dilinizde alacaksınız.

Yaşlılık destek  başvuru belgelerinizi doldurma-
da  yardımcı oluyoruz. Bu işler, günlük hayatınızı 
az da olsa kolaylaştıracaktır.

Gerektiğinde, çeşitli  lisanları konuşan, gönüllü 
refakatcılarımız yardıma ihtiyacı olan yaşlılara 
kurum, kurulus ve diger danışma merkezlerine  
giderlerken eşlik edebilirler.
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Tespit edilen bir bakım dereceniz (Pfl egegrad) 
varsa, bakım kasasi aylık 125 € 'luk yardım 
miktarıyla size maddi destek olacaktır.
Size bu işler için verilen bu miktarı, gönüllü 
yardımcılar veya günlük refakatcilar tarafından 
sağlanan yardım hizmetleri için kullanabilirsiniz.
Gönüllülerimize ve refakatcilerimize uzman 
personel eşlik eder, gönüllü refakatcılarımız tüm 
hizmetlerler için ayrıca eğitim aldılar.

Günlük bakım  ve destek için bu hizmet ve fi rsat-
lardan yararlanın!

Bakım ihtiyacı olanlar ve yakınları  için bu bir 
zenginlik olacaktır. Sizleri ofi simizde,  ama arzu 
ederseniz evinizde bilgilendirmekten 
memnuniyet duyarız.

Yardım hizmetleri ücretleriDanışmanlık

Iletişim:

Bakıma ihtiyacı olan yaşlı göçmen ve 
aile fertlerine yardım ve destek  hiz-

metleri. – 
Kültürel duyarlık, uluslararası ve bir 

çok dilde



Bakım ihtiyacı olanlar için 
danışmanlık

Gönüllü Yardımcılar

Bakım için destek imkanları

Bakım Refakatçıları

Günlük yaşamda rahatlama

Günlük Refakatçılar

Bu konuda eğitim almış (bir çok dilde) 
yardımcılarımız haftada birkaç saat evinize geliyor 
ve bakıma muhtaç olanların yakınlarıyla ilgileni-
yorlar.  
İstek ve ihtiyaçlarınıza göre aşağıdaki faaliyetleri 
yapmamız mümkündür:

Eğitimli gönüllü refakatçılarımız günlük akti-
vitelerde size destek verip ve sizinle birlikte ev 
işlerinize yardımcı olurlar.

Gönüllü refakatçılarımızın desteği ile  müm-
kün olduğu kadar kendi evinizde, bağımsız bir 
şekilde kalabilirsiniz.

Ev işleri desteği
Gönüllü refakatçılarımız ev işlerinizde de size 
destek oluyorlar:

Yakınları olarak sizler, bu saatlerde rahatlarsınız ve 
kısa da olsa kendiniz için bir şeyler yapabilirsiniz. 
Bakım ihtiyacı olan kişinin ihtiyaçları bu saatlerde 
gönüllü yardımcılarımız tarafından sağlanır.

Gönüllü refakaçılarımız, günlük bakımınızın 
üstesinden gelmek ve işlerinizi  organize etmek 
için bir aile üyesi olarak sizlere tavsiyeler ve destek 
verirler. 

Gönüllü refakatcılarımız, günlük işlerinizde 
hastanızla meşgul olurken, kendi sağlığınızı nasıl 
koruyabileceğiniz konusunda ipuçları ve öneriler 
sunarlar.

Gönüllü refakatcılarımız, dikkatinizi mevcut 
yardım paketlerine çeker ve size bunlardan nasıl 
yararlanacağınızı izah ederler.

Çünkü aile ferdi olarak siz de sağlığınıza dikkat 
etmeniz gerekiyor!

kitap okumak,

Alışveriş yaparken veya bir eğlence gru-
bunu ziyaret ederken size eşlik etmek,

evinizde temizlik ve çeki-düzen vermek

bir fincan çay veya kahve eşliğinde ana 
dilinizde sohbet,
birlikte gezmek,

oyun oynamak, hafıza eğitimi egzersizleri 
yapmak, ve çok daha fazlası

Günlük yaşamınızı organize etmede 
yardım ve çok daha fazlası.

birlikte yemek yapmak,

beslenme, gıda

çamaşır işleri

çicek bakımı

Haftalık alış-veriş


