Bagis yardimi ve
destek veren üyeler

HALMA dernegi giderlerinin sadece bir kismini
kamu fonlari tarafindan karsiladigi
Icin, sizlerin yapabileceginiz bagis destegine ihtiyaci
var.
Sparkasse MAINFRANKEN
Konto 42 013 300
BLZ 790 500 00
HALMA dernegini uzun süreli desteklemek
isterseniz:
Destekleyici Üye olun!
Basvuru dilekcesini danismanlik büromuzdan temin
edebilirsiniz.

Bize ulasma yolu:
Tüm tramvay ve otobüslerle
Tren istasyonu duraginda

Tasiyici üye dernekler:

Yasli insanlar icin güncel yardimlar
Bakim hizmeti veren aile mensuplarina uzman
danisma bürosu
Sehir ve ilce bölgesinde yasayanlar icin

Ilcelerde bakim veren aile
mensuplarina uzman bürosu
Würzburg ve cevresindeki

Yayimlayan: HALMA dernegi, baski: Mayis 2014

Danismanlik Hizmeti
„Annem artik yanliz yasiyamiyor, ama
kendisine yardim edilmesine izin vermiyor.“
„kocam konum belirleyemiyor,
evden kaciyor.“
„Artik caresizim.
Ne yapmam lazim?“
Bu gibi problemler ve sorular karsisinda
aile mensubundan olan bakicilar
cogu zaman kendilerini yanliz hisseder
ve ne yapacaklarini bilemezler.
Rahatlikla kendileri icin zaman ayiramazlar.
Bizimle sahsi görüsmede, günlük yasantiniz ve
bakim hakkinda konusup
bizimle beraber düsünerek, kolaylastirici yollar
bulabilirsiniz.
Ayrica sizin bakim durumunuza özgü
genis kapsamli bilgiler ve pratik size özel destek
alabilirsiniz.
Danismanlik görüsmelerinde konusulan sakli
kalir.

HALMA dernegi size su konularda
bilgi verir.
Bakim sebebiyle ortaya cikan
sahsi, psikolojik sikintilarda
Yas geregi ve yaslilikla ortaya cikan
psikiyatrik hastaliklarda ( bunama,
depresyon, morbus parkinson hastaligi)
Problemli durumlarda davranis ve hareket
Hafifletme ve destekleme imkanlari (örnegin
yardim cavresi, bakim gurubu, günlük
bakim, kisa süreli bakim, bakim evi …)
Sigorta hukukuyla ilgili sorular: Bakim
konusunda hak, bakim sigortasi, agir engelli
kimligi,
Pflegestützpunkt´da danismanlik
Salı : saat 8 - 12 arasi
Perşembe: saat 14 - 18 arasi

Sahsi görüsme icin danisma büromuzdan
randevu alin.
Pazartesi ve Çarşamba: saat 8 - 12 arasi

Hizmetler
Aile mensubundan olan bakicilara konusma
ve psikososyal danismanlik (kisisyel ve aile
danismanligi, telefon yoluyla danismanlik,
istisnai durumlarda ev ziyareti yapilir).
Enformasyon dosyasinin düzenlenmesini
(örnegin hastalik belirtileri ve zor hareket
tarzlarinda uygun davranis sekli,11.ci
sosyal güvenlik kanunu, bakim hakki, …)
Aile mensubundan olan bakicilar icin
gruplar:
- Ciftler ve arkadaslar icin (hastalarina
parallel olarak bakim hizmeti)
- Kiz ve erkek evlatlari icin
- Bunaklik yasayan kisilerin yakinlari icin
- Yasliliktan dolayi gelen psikolojik
hastaliklar hakkinda Konferanslar, egitim ve
seminerler

