Bize telefon yoluyla veya cevap kartini doldurup göndererek
ulaşabilirsiniz.

Sizin icin hizmetdeyiz!

Bize nasil ulaşabilirsiniz?
Haupt

Post

Parkpla
Posthallen
Post tz

bahnh

Busbahnhof

Haugerglacis

of

H
Hauge

Hauge

rring

rglacis

Bahnho

fstraße

Röntgenring

Ju

de

ena

rom
liusp

H
Haug

H

Reis

Kais
erst
raße
grub
eng
asse

Ich habe Interesse an einem Beratungsgespräch. Bitte rufen Sie mich
an. Wenn möglich zu dieser Zeit. / Sizinle bilgi edinmek icin görüşmek
istiyorum. Lütven beni arayin. Mümkünse aşagidaki saatde.

Tag, Uhrzeit / gün, saat

Name, Vorname / soyad, ad

Straße, Hausnr. / cadde, ev numarasi

Postleitzahl, Wohnort / posta kodu, şehir

Telefon

E-Mail-Adresse (für mögliche Rückfragen) / E-Mail adresi (acik soru olursa)

Datum, Unterschrift / tarih, imza

Aciliş saatlerimiz:
Pazartesi – Carşamba günleri saat 08 - 12 arasi
Perşembe günleri 		
saat 14 - 18 arasi
Cuma günleri		
saat 08 - 12 arasi

erp

f a r r g.

Antwort

Pflegestützpunkt Würzburg
Bahnhofstraße 11

97070 Würzburg

Kişisel Bakim Konusunda

Bitte
ausreichend
frankieren /
Pul

Bahnhofstr. 11
97070 Würzburg
Tel. 0931/20781414
Fax 0931/20781419
kontakt@pflegestuetzpunkt-wuerzburg.info
www.pflegestuetzpunkt-wuerzburg.info

bireysel- kapsamli ve ücretsiz
Danismanlik Ve Yardim

0931/20781414

Pflegestützpunkt – Biz eşlik edip tertipliyoruz

Sizin için olan danışmanlık ve yardım hizmetimiz

Biz Pflegestützpunkt Würzburg olarak kendi alanımız dışında da
çalıştığımız için, birçok bilgi ve yardımı bir arada toparlayabiliyoruz. Biz bakıma muhtaç olan insanları ve yakınlarını organize
etmekte ve kendilerine en uygun desteği sağlamada yardımcı
oluyoruz.Böylelikle en uygun yardım kendilerine sağlanılıp işleri
yoluna konulabilinir. Biz sizin isteklerinizi ve sorunlarınızı ciddiye
alıyor ve şahsi durumunuzla yoğun bir şekilde ilgilenebilmek
adına gerekli zamanı ayırıyoruz.

Böyle bir durumda Pflegestützpunkt Würzburg sizi destekleyip yükünüzü hafifletir. Burada bulunan uzmanlar size her türlü
yardım ve destek imkanları doğrultusunda şahsi, kapsamlı ve aynı
zamanda ücretsiz bilgilendirme yapmaktadırlar.

Hizmetimiz kapsamındaki diğer yardım olanakları:
• Kişisel sorunlarınızın çözüme kavuşturulması.
• Sözkonusu olabilecek tıbbı, kişisel bakım, sosyal yardım ve
destek hizmetleri

Burada cevap alabiliceğiniz sorular şunlar:

• Kurum dışı bakım yeri ve kurumlarına yönlendirme

• Hangi yardım imkanları var ?

• Diğer kişisel bakım, sosyal yardım hizmetleriyle irtibata gecerek
sosyal bir ağ oluşturmak

• Kime müracaat edebilirim?

• Mağdur kişinin yakınlarına ücretsiz bakım kursları

• Organize konusunda bana kim destek verebilir?

• Engelsiz bir bina inşa etmek konusunda bilgilendirme

• Pratik desteği nerede bulabilirim?

• Yaşlılarda sık görülen hafıza kaybı konusunda geniş kapsamlı
bilgilendirme

• Günlük veya daha kısa süreliğine bakım yerleri var mı ?
• Kalıcı bakım yeri nerede var?
• Mağdur kişinin veya aile mensubunun mali yükümlülüğü konusunda bilgi?
• Hangi sosyal hizmetlerden faydalanabilirim?

• Diğer yardım hizmetleri, örneğin yaşlı kişilerin bir araya gelmesi
, kendi kendine yardım gurubu ve/veya hafıza egsersiz saatleri
• Yaşlılara bu konuda gönüllü olarak yardım etmek isteyen kişiler
kurumumuza müracat edebilirler

Sizin istek ve arzularınız bizim için ön planda
Ceşit çeşit insanlar olduğu gibi, bakım konusunda aynen bir o
kadarda farklı soruları olabiliyor. Bu yüzden Pflegestützpunkt
Würzburg‘da sırf sizin istek ve arzularınıza yönelik tarafsız ve
bağımsız danışmanlığa ağırlık veriyoruz.

Kurumlar
Yasal sağlık ve bakım sigortaları, Würzburg belediyesi ve
Würzburg´a bağlı olan ilçeler, Würzburg ilçelerinin belediye
müessesi tarafindan temsil ediliyorlar.
Bunun dışında Pflegestützpunkt, HALMA derneği ile, devletin onayını almış bakım hizmetleri ve kuruluşları ve diğer
bağımsız kuruluşlarla yakından iletişim kuruyor..
Pflegestützpunkt Würzburg onbirinci Sosyal Hukuk-BakımGeliştirme kanununun §92c maddesine göre kurulmuştur.

