
 
 
 

Mundësi për përkrahje, 
përcjellje dhe forma te banimit 

për persona të moshuar 
 

 

Informatat janë nga Forumi për Integracion 
të qytetit Germering në bashkëpunim me Germinger Insel 

në shtëpinë e shumë gjeneratave „Zenja“. 



Kur njerëzit moshohen ndërron shumqka në jetën dhe mjedisin e tyre. 
Për me e pasë më lehtë për shkak të këtyre ndryshimeve, janë informatat 
për përkrahje, përcjellje dhe ndihma në mbikqyrje, si dhe format e 
jetesës, banimit shumë me rëndësi. 
 
Me këte broshurë të informatave, forumi i Integracionit të qytetit të 
Germeringut në bashkëpunim me Germeringer Insel ofron mundësi 
njerëzve të moshuar që flasin gjuhë tjetër nga gjuha gjermane të 
kuptojnë më gjerësisht. 
 
Në Germering ka shumë instutucione dhe shoqata të ndryshme që 
ofrojnë ndihmë për njerez të moshuar nëse kanë nevojë të përditshme 
në përkujdesje dhe mirëmbajtje. P.sh: Sozialdienst Germering e.V. 
(Shoqata sociale e Germeringut) , Bayerisches Rotes Kreuz ( Kryqi i kuq i 
Bayernit) , Johanniter, Kisha Katolike dhe Evangeliste, Shoqata Ndihmo, 
Shoqata Hospiz Germering si dhe shoqata Malteser. 
 
Germinger Insel, është kyqe në Germering qëofron informata për të gjit-
ha ofertat dhe përkrahjet e qendrave të ndryshme. Këtu keni mundësi të 
informoheni për format e mundshme të banimit në kohën e moshuar, 
këtu ju ofrohen të qjitha shërbimet për të cilat ju keni nevojë. D.m.th 
nëse keni nevojë për ndihmë, njohuri dhe përkrahje atëherë drejtohuni 
në njëren nga këto qendra të cilat ju ofrojnë shërbimet e duhura, 
(Kontakti i informacioneve – shiqoje faqen e fundit). 
 
Posaqërisht anëtarët e familjes që përkujdesen për anëtarët e tyre të 
moshuar, këtu mund të informohen më hollësisht dhe të përkrahen. Gjit-
hashtu Germeringer Insel ju këshillon në mundësitë e finanzimit të të 
qjitha shërbimeve si p.sh.: nëpërmjet Sigurimit për përkujdesje në mos-
hë. 
 
Në faqen që pason ju i gjeni të gjitha shërbimet dhe format e mundshme 
të banimit për të moshuarit. 



Shërbimet në përkrahje dhe përkujdesje në Germering 
 

 Përkujdesi ambulant 
 

 Shërbime të ndryshme: 
Sjellja e ushqimit në shtëpi 
Vozitje me përcjellje 
Shërbime në blerje të përditshme 
Thirrja urgjente në shtëpi 
Shërbime ne mirëmbajtje të shtëpisë dhe në kopsht. 
 

 Vizita në shtëpi për njerëzit që vuajnë nga Demenzi si p.sh.: 
„Lichtblick“ 
 

 Grupet që të shoqërojnë si p.sh. „Café Zeitlos“ në Germering 
 

 Shoqërimi Hospiz ambulant 
 

Në mungesë të kohës për përkujdesjen dhe mbikqyrjen e 
ndihmëkërkuesve në Germering dhe rrethinë. 
 

 Përkujdesje të përditshme në ambient privat për njerëzit që vuajnë 
nga Demenzi - „TiPi“ (vetëm në Germering) 

 Përkujdesje të përditshme në qendrën e kujdesisë 
 Përkujdesje të shkurtë kohore në qendra të veqanta 
 

Format e banimit për të moshuarit në Germering dhe rrethinë 
 

 Shoqërim në banim, në shtëpi si p.sh.: „Simba“ - Siguria në moshë, 
shoqërim në shtëpi 

 Shoqërim në banim si p.sh.: në Germering – Aubinger Weg 

 Shtëpi të pleqve, shtëpi të Seniorëve. 



Na telefononi ose ejani në çdo kohë! 
 

Koha e punës / Kontaktet 
 
 

Germeringer Insel (te rrethi në germering) 
Planegger Straße 9, 82110 Germering 

Telefon: 089/840 53 58 Faxi: 089/8 40 49 20 
Email: info@germeringerinsel.de 

www.germeringerinsel.de 
 
 
   Paradite  pasdite 
E hënë prej orës 9 deri në ora 12 prej orës 14 deri në ora 18 
E martë prej orës 9 deri në ora 12  – 
E enjtë prej orës 9 deri në ora 12 prej orës 14 deri në ora 17 
E premtë prej orës 9 deri në ora 12  – 
 
 

Germeringer INSEL, Zweigstelle 
Leipziger Straße 8, 82110 Germering 

Tel.: 089/84 05 09 91 Faxi: 089/84 05 09 92 
Email: zweigstelle@germeringerinsel.de 

 
 
   Paradite  pasdite 
E martë       –   prej orës 14 deri në ora 17 
E mërkurë prej orës 9 deri në ora 12                  – 

 
Gjithashtu edhe mundësia e termineve. 
Sipas dëshirës e mundshme vizita në shtëpi. 
 
 
Sipas nevojës për informata dhe këshilla kemi përlethyes/se që vullnetarisht 
ndihmojnë për qytetin e Germeringut. 


