
Bakım ve 
ikâmet 
danışmanlığı
Danışmanlık sadece Almanca olarak 
verilebilir

İletişim
Sosyal Belediye Binası
1. Kat

Oda A 105 ve A 115 - 117
Berliner Platz 22
58089 Hagen
Faks: (02331) 207-2080
E-posta: jugendsoziales@stadt-hagen.de
Ana sayfa: www.hagen.de

Randevu sistemine göre danışmanlık hizmeti 
vermekteyiz.Pazartesi’den Cuma’ya kadar 
saat 08.30 ve 09.30 arası uzmanınıza telefonla 
erişmek için en uygun saatlerdir.
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Foto: Dreamstime LLC

Bayan Schultheis         
Telefon:
(02331) 207-3477
Haspe, Wehringhausen, 
Westerbauer, Geweke, Tücking, 
Kuhlerkamp, Emst

Bayan Stadtländer        
Telefon:
(02331) 207-3681
Eilpe/Selbecke, Garenfeld, 
Vorhalle, Eppenhausen

Bayan Weirauch         
Telefon:
(02331) 207-3478
Merkez, Fleyerviertel



Kendi evinizde ihtiyaçlarını-
zın karşılanması ve bakım, 
- mümkün olduğu müddetçe –
kendi başınıza evde oturma
l Bakıma muhtaç ve/veya demans 

hastası olduğunuz için yardım ve destek 
arıyorsunuz.

l Bir başkasının bakımını üstleniyorsunuz ve 
destek ve rahatlatma teklifleri arıyorsunuz.

l Evde veya yurtta bakımın nasıl ödeneceğini 
kendinize soruyorsunuz.

l Günlük ve kısa süreli bakım ile ilgili bilgiler 
arıyorsunuz.

l Mümkün olduğu kadar kendi evinizde tek 
başınıza yaşamak istiyorsunuz ve evinizin 
uygun hale getirilmesinin yardımcı olup 
olmayacağını ve gerçekleştirilebilir olup 
olmadığını bilmek istiyorsunuz.

l Evinizin tadilatının nasıl 
gerçekleştirilebileceği ve finanse 
edilebileceği hakkında bilgi almak 
istiyorsunuz.

l Engelsiz ve engelliler için düzenlenmiş bir 
eve taşınmak istiyorsunuz veya “destekli 
yaşam” ile ilgileniyorsunuz.

Bütün bunlar size hitap ediyor mu?
Öyleyse bizimle güvenle 
iletişime geçin.

Bakım ve ikâmet danışmanlığının en büyük 
amacı, sorunlarınızın çözümü konusunda size 
yardımcı olmaktır. 

Bu nedenle bakıma muhtaç kişilere, bakıma 
muhtaç olma durumuyla karşı karşıya olan kişi-
lere, demans hastalarına ve/veya bunların aile 
fertlerine ve yaşlı ve engelli kişilere ücretsiz, 
yetkin ve destek kurumundan bağımsız olarak 
yardım sunmaktadır.

Gerektiğinde evde de gerçekleştirilebilecek 
olan güvene dayalı bir görüşmede kişisel du-
rumdan hareketle ortak çözüm seçenekleri 
arama, finansmanını gösterme ve gerçekleştir-
me amacını gütmekteyiz. Böylece her yardıma 
muhtaç kişiye uygun yardım paketi sunulabilir.

İrtibat kişileriniz:
Bayan Armold       
Telefon:
(02331) 207-5064
Rapor verme ve bakım ihtiyacı 
denetimleri alanında yardımcı 
uzman, Kabel/Bathey, Boele 
(sadece “Am Bügel”)

Bayan Benthaus-Reiß        
Telefon:
(02331) 207-5700
Altenhagen, Eckesey, 
Remberg, Helfe, Fley

Bayan Gaczoch-Sakarya        
Telefon:
(02331) 207-5742
Berchum, Boelerheide (“Am 
Bügel” hariç), Dahl, Hohenlim-
burg, Holthausen, Delstern, 
Priorei/Rummenohl, Halden/
Herbeck

Bayan Moog         
Telefon:
(02331) 207-5044
Taşınma ve yardımcı araç da-
nışmanlığı
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