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Evde Gezici Bakım Hizmeti Nedir?

Evde Gezici Bakım Hizmeti, bireylere kendi özel hayat şartları 

çerçevesinde danışmanlık, refakat ve destek hizmetleri suna-

rak günlük yaşamları için somut yardımlarda bulunur ve birey-

lerin kendi başlarına hayatlarını sürdürebilmelerini mümkün 

kılar. Destek hizmetleri, yapılacak ev ziyaretleri veya ev dışında 

gerçeklestirilecek görüşmeler ile sağlanır.

Evde Gezici Bakım Hizmeti‘nden kimler 
yararlanabilir?

Hizmetlerimiz aşağıda tarif ettiğimiz tüm bireyleri kapsamaktadır:
 ■ Psikolojik bir rahatsızlığı, madde bağımlılığı veya zihinsel en-

geli bulunan kişiler  
 ■ 18 yaşını geçmiş, tek başına veya yakınları ile bir ev içerisin-

de yaşayan ve yardıma ihtiyacı olan yetişkinler

Biz kimiz?

Team39, Katharina Kasper ViaNobis GmbH’nın Uyum Sağlama 

Yardımı çerçevesinde sunduğu bir hizmet paketidir.  Katharina 

Kasper ViaNobis GmbH, DERNBACHER GRUPPE KATHARINA 

KASPER’e ait bir kuruluştur.

Size kim refakat edecek?

İlgili bakım hizmetleri birçok konuda profesyonel ve psikiyat-

ri alanında deneyimli bir ekip tarafından verilecektir. Ekibimiz 

içerisinde Türkçe, Fransızca, Rusca, Polonyaca ve İngilizce gibi 

yabancı dil bilgisine sahip kişiler yer almaktadır.

Size ne tür hizmetler sunuyoruz?

Sizin bağımsızlığınızı destekliyoruz ve desteğe ihtiyaç duy-

duğunuzu düşündüğünüz alanlarda size yardım sunuyoruz. Bi-

zim için hedefl er, istekler ve ihtiyaçlar ön planda yer alır.

Sizin için varız ve size sunduklarımız …

 ■ Psikolojik hastalığınız, bağımlılığınız veya engelliliğiniz ile 

yaşamanız konusunda danışmanlık hizmeti
 ■ Uygun danışmanlık ve terapi gruplarına veya kendi kendine 

yardım gruplarına bağlantı kurma hizmeti
 ■ Günlük hayatınızın ve boş zamanlarınızın düzenlenmesi, 

yapısal ve boş zamanların değerlendirilmesi ile ilgili kap-

samlı önerilerimizden yararlanabilme fırsatlarınız için danış-

manlık hizmeti
 ■ Evinizin idaresi ile ilgili yardım ve alışverişlerinizde size refa-

kat etme hizmetleri
 ■ Resmi makam ziyaretlerinizde refakatçi ve dilekçe verme 

işlemlerinde destek hizmetleri
 ■ Arkadaşlarınız, aileniz ve özel ilişkileriniz içerisindeki dav-

ranışlarınızda destek ve rehberlik hizmetleri
 ■ Öz yeterliliğinize dair inancınızın güçlendirilmesi
 ■ Günlük hayatınızın yapısını düzenleyici önlemlere katkı hiz-

meti
 ■ Yardım planı çerçevesinde etkili olan tüm kurum, kuruluş ve 

şahıslar ile iş birliği
 ■ Kriz durumlarında ve tekrar eski duruma düşmelerde destek 

hizmeti
 ■ Yoğun bakım boyutunda konut/ikamet sunma hizmeti

Masrafl arı kim karşılıyor? 

Bu hizmetlerin masrafl arını bölgesel Sosyal Yardım Kuruluşu 

karşılar, genelde Bölge Belediye Birliği (Landschaftsverband) 

Rheinland (LVR). 

18-21 yaş arası gençler genelde Gençlik Sosyal Yardım Kuru-

luşu tarafından fi nanse edilirler, fakat bunun için ilk önce ilgili 

Gençlik Sosyal Yardım Dairesi’ne başvurmaları gerekmektedir.

Masrafl arın karşılanması konusunun açıklığa kavuşması ile ilgili 

size yardımcı olabilir ve size destek sağlayabiliriz.

Evde Gezici Bakım Hizmeti ile ilgileniyor-
sanız ne yapmalısınız?

Kendiniz veya bir yakınız vasıtasıyla telefon ile bizimle iletişime 

geçebilirsiniz. 

Özel bir görüşme ile size detaylı bilgi vermek isteriz.


