Η κυρία Schultheis
τηλέφωνο:
(02331) 207-3477
Haspe, Wehringhausen,
Westerbauer, Geweke,
Tücking, Kuhlerkamp, Emst

Η κα Stadtländer
τηλέφωνο:
(02331) 207-3681
Eilpe/Selbecke, Garenfeld,
Vorhalle, Eppenhausen

N. N.
τηλέφωνο:
(02331) 207-3478
Κέντρο, Fleyerviertel

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κοινωνικό Δημαρχείο
1ος όροφος
γραφείο A 105 και A 115-117
Berliner Platz 22
58089 Hagen
Φαξ: (02331) 2 07-20 80
E-mail: jugendsoziales@stadt-hagen.de
Ιστοσελίδα: www.hagen.de
Σας συμβουλεύουμε κατόπιν ραντεβού.
Ο καλλίτερος τρόπος για να
επικοινωνήσετε με την αρμόδια
υπάλληλο τηλεφωνικά Δευτέρα έως
Παρασκευή από τις 8:30 έως τις 9:30 π.μ.

Συμβουλευτικό Κέντρο
Φροντίδας και Στέγασης
Οι συμβουλές μπορούν να δοθούν μόνο στα
γερμανικά

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Κατ΄ οίκον φροντίδα και περίθαλψη,
ζώντας αυτόνομα στο σπίτι
- όσο γίνεται –

Κινήσαμε τον ενδιαφέρον σας;
Τότε απευθυνθείτε σε εμάς με
εμπιστοσύνη.

● Ψάχνετε για βοήθεια και υποστήριξη
επειδή χρειάζεστε φροντίδα και/ή πάσχετε
από άνοια.

Σημαντικός στόχος του Συμβουλευτικού
Κέντρου Φροντίδας και Στέγασης
αποτελεί η προσφορά βοήθειας για την
λύση των προβλημάτων σας.

● Φροντίζετε κάποιον και αναζητείτε
υποστήριξη και ανάπαυλα.
● Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να
πληρώσετε την κατ΄ οίκον φροντίδα ή τον
οίκο ευγηρίας.
● Αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με την
ημερήσια και βραχυπρόθεσμη φροντίδα.
● Θέλετε να ζήσετε αυτόνομα, όσο είναι
δυνατόν, στο σπίτι σας και θέλετε να
μάθετε αν μια προσαρμογή της κατοικίας
σας είναι χρήσιμη και εφικτή.
● Θέλετε πληροφορίες σχετικά με το πώς
να εφαρμόσετε και να χρηματοδοτήσετε
τη μετατροπή του διαμερίσματός σας;
● Θα θέλατε να μετακομίσετε σε κατοικία
με πρόσβαση ή που είναι
κατασκευασμένη για άτομα με ειδικές
ανάγκες ή ενδιαφέρεστε για
«υποβοηθούμενη διαβίωση».

Ως εκ τούτου, προσφέρουμε δωρεάν την
υποστήριξή μας, με αρμόδιο και
ανεξάρτητο σε όσους έχουν ανάγκη
φροντίδας, που απειλούνται από ανάγκη
φροντίδας, σε πάσχοντες από άνοια και/ή
σε συγγενείς τους, καθώς και σε
ηλικιωμένους και σε άτομα με ειδικές
ανάγκες.
Επιδιώκουμε την από κοινού αναζήτηση
λύσεων
σε
έμπιστο
περιβάλλον
συζήτησης, εάν είναι απαραίτητο και στο
σπίτι, με βάση την προσωπική κατάσταση,
για τον εντοπισμό και την υλοποίηση της
χρηματοδότησής τους. Με αυτόν τον
τρόπο, κάθε άτομο που προσδοκεί βοήθεια
μπορεί να καταρτίσει το κατάλληλο
πακέτο υποστήριξης.

Υπεύθυνα άτομα για την επικοινωνίας
σας:
κα Armold
τηλέφωνο:
(02331) 207-5064
Ειδική νοσηλεύτρια για την
αξιολόγηση και την εξέταση
σχετικά με τη αναγκαιότητα
φροντίδας, Κabel/Bathey,
Boele (μόνο στο «Am Bügel»)
Κα Benthaus-Reiß
τηλέφωνο:
(02331)207-5700
Altenhagen, Eckesey, Remberg,
Helfe, Fley
Κα Gaczoch-Sakarya
τηλέφωνο:
(02331) 207-5742
Berchum, Boelerheide, Boele
(όχι στο «Am Bügel»), Dahl,
Hohenlimburg, Holthausen,
Delstern, Priorei/Rummenohl,
Halden/Herbeck
Η κυρία Moog
τηλέφωνο:
(02331) 207-5044
Μετεγκατάσταση και
Υποβοηθητική συμβουλευτική

