
Wir sind München
für ein soziales Miteinander

Evde Bakım Merkezleri

Kendi evinizde 
iyi bir bakım hizmeti
Danışmanlık & Destek

İyi bir 
bakım

Kendi evinizde iyi 
bir bakım hizmeti

Hastalıkta, yardıma veya 
bakıma ihtiyacınız olduğunda 
bile alıştığınız ortamdan 
ayrılmak zorunda değilsiniz.

Evde Bakım Merkeziniz tıbbi 
bakımla ilgili tüm konular 
hakkında size bilgi verir.

Bakıma veya yardıma ihtiyacınız 
olduğunda bile, size kendi evinizde 
olabildiğince uzun süreliğine ve 
olabildiğince bağımsız nasıl 
yaşayabileceğinizi gösterir.

Özellikle semtinizde 
hangi olanakların 
olduğunu ve 
bunlardan en 
iyi şekilde nasıl 
faydalanabileceğinizi 
öğrenirsiniz.

Evde Bakım Merkezleri

Profesyonel, kişiye özel danışmanlık ve 
destek:

• Yetkin, bağımsız, ücretsiz ve tabii ki gizli

• Halk Evinde veya

• İhtiyaç halinde kendi evinizde

Bilinmesi gerekenler / Evde Bakım Merkezleri 
hakkında internette ayrıntılı bilgi için:
www.muenchen.de/fhv
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Neye
ihtiyacınız
var?

Neler
sunuyoruz?

Evdeki günlük hayat akışınızın 
üstesinden gelemiyorsunuz ve şu
konularda sormak istedikleriniz var

•  Evde bakım

•  Tıbbi bakım

•  Hizmet fi nansmanı

Evde Bakım Merkezleri (FhV) 
ayrıca şu konularda bilgi, 
danışmanlık ve destek sağlıyor

•  Size veya yakınlarınıza
bakımda destek veren
yardım olanakları
(örneğin ayakta
bakım hizmetleri,
gündüz bakımı)

•  Finansman
olanakları

• Merkezi belediye telefon 
hizmetinden
Tel.: 089 / 115 

veya

•  İnternetteki
www.muenchen.de/sbh
adresinden öğrenebilirsiniz.

Evde Bakım Merkezleri

•  Kişiye özel danışmanlık veriyor ve evde
iyi bir bakım hizmeti veren yardımcıların
bulunmasına aracılık yapıyoruz

•  Hizmet alabilme şartlarına ve evde bakımın
ödenmesine ilişkin bilgiler veriyoruz

•  (Bakımı üstlenen) Yakınların yüklerinin
azaltılmasına yönelik olanaklara işaret
ediyoruz

•  Aracılığa ve çözüme yönelik görüşmeler
sırasında, istek üzerine yakınlara, üçüncü
kişilere ve yardım hizmeti verenlere destek
sağlıyor ve eşlik ediyoruz

Bir rehber gibi size bakım 
olanakları yelpazesini 
tanıtıyoruz.
Bu sırada ayakta bakım 
hizmeti veren kuruluşlarla 
yakın işbirliği içinde 
çalışıyoruz.

Evde Bakım Merkezleri (FhV) 
Halk Evlerinde bulunuyor.

İkamet adresinizde yetkili FhV için 
ekteki özete bakmanızı rica ederiz.

Eğer ek yoksa, yetkili Halk Evini

Telefonla randevu almanızı 
rica ederiz.

Nasıl 
iletişime 
geçebilirsiniz?

 bakımda destek veren 


