
Esslingen

Şehirindeki Yaşlı İnsanlar 

Enformasyon – Danışmanlık – Aracılık  

Pflegestützpunkt Esslingen
Yaşlı İnsanlar için Danışma  
Bürosu 
Rathausplatz 2/3  
73728 Esslingen am Neckar 
Giriş yeni belediye (Neue Rathaus) 
binasından 

Yönetim: Renate Schaumburg

Bilgi ve Danışmanlık: 

Beate Barzen-Meiser 
Telefon (0711) 35 12 – 32 19 
Beate.Barzen-Meiser@Esslingen.de

Rita Latz
Telefon (0711) 35 12 – 32 20 
Rita.Latz@Esslingen.de

Açılış saatleri: 
Mo. – Mi.  8 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr 
Do. 14 – 18 Uhr 
Fr.  8 – 12 Uhr 

Telefonla randevu almanızı rica ederiz.
Danışmanlık hizmeti ücretsiz ve 
tarafsızdır. Talepleriniz gizli ve güvenilir 
şekilde işleme alınır.

Son Güncelleme: 01 2016

için Danışma Bürosu 



Bakım destek bürosu yaşlılık, hastalık, 
engellilik ve bakım gibi konularda bilgi 
ve destek verebilmektedir.  
Bakım destek bürosu, bireysel, 
bağımsız ve ücretsiz danışmanlık hi-
zmeti sunmaktadır. Aynı zamanda 
Esslingen şehrindeki hasta, engelli ve 
bakıma muhtaç yaşlı insanlar ve onların 
yakınları, komşuları ve arkadaşları için 
ilk başvurulacak yerdir. Bakım destek 
bürosunda güven içinde sorularınızı 
sorabilir, endişelerinizi paylaşabilir ve 
destek alabilirsiniz. 
Bakım destek bürosu yardım için aracı 
olur; ihtiyacınız durumunda bakım 
sigortasına bağlı bakım danışmanları 
ile bağlantı kurmanızı sağlamaktadır.
Bakım destek bürosu gezgin bakım, 
yarı yatalak bakım ve tam yata-
lak bakım için gerekli ağı kurar ve  
planlamayı gerçekleştirir.
Bakım destek bürosu sosyal alanda 
gönüllü olarak görev üstlenmiş kurum-
larla birlikte çalışmaktadır.

Sizin için buradayız 
Birilerin yardımcı olabileceğini 
bilmek güzel. 

PFLEGESTÜTZPUNKT

Sizin için en uygun seçeneğe bağlı 
olarak; danışmanlık hizmetimizi telefon-
da, bakım destek bürosunda veya sizin 
evinizde gerçekleştiriyoruz. 

• Size yardım alma imkanlarınınız ko-
nusunda bilgi veriyoruz 

• Görüşmelerimizde size yön ve karar 
vermenize destek oluyoruz. 

• Bakım sigorta kapsamı ve başka 
maddi yardımlar hakkında bilgi veriy-
oruz. 

• Demans hastalarına yardım için 
ayrıntılı bilgi veriyoruz. 

• Özel durumlarda ilgili kişi ve yakınları 
için koordinasyonu sağlıyor ve aracı 
olarak yardımları organize ediyoruz. 

• Yakınların yüklerini hafifletecek fikir-
ler sunuyoruz.  

Birçok soruya cevap 
Herkesin durumu farklılık 
gösterdiği için kişiye özel 
danışmanlık hizmeti veriyoruz.

PFLEGESTÜTZPUNKT


