
Yaşlı insanlar için  
dayanışma ve tedarik imkanları 

bakım imkanları 
ve ikamet imkanları 

Germering şehri, Germeringer Insel’deki „ Zenja“ 
Gurubu  ile birlikte bir bilgilendirme dergisi çikarmaktadırlar.  

 



Insanlar yaşlanınca, hem özel yaşamında hemde bulunduğu çev-
rede birçok değisiklikler olur. Bu değişikliklerin üstünden gele-
bilmek için, bakıma ve dayanışmaya dair bilgiler ve ayrıca bu 
insanların günlük yaşamında ve ayrıca ne gibi  ikamet imkanla-
rının olduğu,  son derece önemlidir. 
 
Bu enformasyon broşürü, Germering’teki entegre forumu ve 
Germeringer Insel ile birlikte, başka bir dili konuşan yaşlı 
kesimleri bilgilendirme imkanını sağlayacaktır. 
 
Germering‘te yaşlı olupta  yardım ve bakıma ihtiyacı olan ins-
anlar için çeşitli kuruluşlar mevcuttur. Örn: Sozialdienst Germe-
ring e.V., Roter Kreuz, Johanniter, protestan ve katolik kilisesi, 
Hilf e.V. derneği, Hospitz derneği, Malteser v.s. 
 
Germeringer Insel, Germering teki yaşlı insanlara ihtiyaçları 
çerçevesinde  onların şu andakı bakım imkanlarıyla çeşitli 
kurumlardaki yardım  imkanları ve yaşlılıkta ikamet yerleriyle 
ilgili bilgi ve hizmetler için başvurulan bir yerdir. Bilgi, yardım 
ve dayanışmaya ihtiyacınız olduğunda ilk uğrayacağınız yer 
burası olup, size gerekli olan hizmet verilecektir. ( Gerekli bilgi-
leri son sayfamızda bulabilirsiniz). 
 
Burası ayrıca bakıma ihtiyacı olan yaşlı insanların bakımını 
yüklenen aile yakınlarınında bilgi ve dayanişma için başvurabil-
eceği bir yerdir. Bunun haricinde Germeringer Insel, bakım si-
gortası ve diğer hizmetler için doğabilecek parasal konularda da 
gerekli bilgileri verecektir. 
 
Yardım, bakım ve ikamet ile ilgili bilgileri sonraki  sayfalarda  

bulabileceksiniz.  



Germ’te  dayanışma ve bakım imkanları ering 
 

 Ayakta (yatılı olmayan) bakım 
 

 Çeşitli yardım kurumları: 
      Evlere yemek servisi 
      Arabayla servis hizmeti 
      Alışveriş hizmeti 
      Ev acil telefon imkanı 
      Ev ekonomisine ve ufak tefek bahçe işlerine yardım 
 
 Dement hastalığı olan insanlar için ziyaret hizmetleri örneğin 

“Lichtblick“ 
 

 Ölüm döşeğinde olanlara son insani yardımlar 
 
Germering ve çevresinde, yardıma muhtac olan insanlar için 
sınırlı yardım ve hizmet imkanları 
 
 Dement hastalığı olan insanlar için, kendi evlerinde, günlük hi-

zmet – „TiPi“ (sadece Germering’te) 
 Günlük bakım kurumları 
 Kısa bir devre için bakım evleri 
 
Germering ve çevresinde, yaşlılıkta ikamet imkanları  
 
 Kendi evinizde hizmet edilme, örn. „Simba“ – Yaşlılıkta 

güven, evinizde hizmet. 
 Size hizmet edilerek ikamet edebilme imkanı örn. Germe-

ring’te Aubinger Weg’te 
 Yaşlılar ve bakima ihtiyacı olanlar için bakım yurtları 
 



Bize telefon ediniz veya bize uğrayınız! 
 
 

Açılış saatleri / Kontak 
 

GERMERINGER INSEL 
Planegger Straße 9, 82110 Germering 

Tel.: 089 / 8 40 53 58  Fax: 089 / 8 40 49 20  
Email: info@germeringerinsel.de 

www.germeringerinsel.de 
 

   öğleden önce  öğleden sonra 
Pazartesi  Saat  9 – 12  Saat  14 – 18 
Salı   Saat  9 – 12           --- 
Perşembe  Saat  9 – 12  Saat  14 – 17 
Cuma  Saat  9 – 12            --- 
 

GERMERINGER INSEL , Sube 
Leipziger Straße 8, 82110 Germering 

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

 

   öğleden önce  öğleden sonra 
Salı            ---   Saat 14 – 17 
Çarşamba  Saat 9 – 12            --- 
 
 
Ayrıca yeni bir randevu karalaştırılabılır. 
Arzu üzere ev ziyareti yapılabilir. 
 

Eğer istek olursa, Germering’teki danişma günleri icin, gönüllü 

tercümanlarımız hizmetinizdedir.  
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