Оферти за помощ и
подкрепа,
Възможности за
обгрижване и
Жилищни форми за
възрастните хора

Информационна брошура, издадена от форума за
интеграция към град Гермеринг в съвместна работа с
Гермерингер Инзел и дома на различните генерации
„Zenja“ (Mehrgenerationenhaus „Zenja“).

Когато човек остарее, много неща в живота и средата му се
променят. За да могат спокойно да приемат тези промени, е
много важно възрастните хора да бъдат запознати с всички
предоставяни възможности за помощ и грижа, с жилищните
форми за хората от третата възраст, както и с офертите за
обгрижващо асистиране в случаите, при които те не са в
състояние да се грижат за себе си и да се обслужват сами.
Целта на тази информационна брошура, издадена от
Интеграционният Форум към град Гермеринг, в съвместна
работа с гермерингер Инзел, е да установи контакт с възрастни
хора, които не говорят немски и да бъде достъпна за тях. В
Гермеринг има много възможности за подпомагане на хората
от третата възраст, които са зависими от чужда помощ.
Офертите за подпомагане идват от различни организации и
служби като например Социалната служба на баварският
червен кръст, Йоханитер, евангелската и католическата църкви,
организацията Хилф. е.В. , Хоспицферейн Гермеринг, Мaлтесер
и др.

Гермерингер Инзел, като място за контакт за възрастните хора
в Гермеринг, ви информира за всички предложения и
възможности за помощ и подкрепа на различните
организации, както и за различните жилищни форми за хората
от третата възраст. Ако се нуждаете от информация, помощ или
подкрепа, можете директно да се обърнете към нас и ние ще
ви помогнем да получите услугата, от която се нуждаете (за
адреси и телефони виж последната страница).
Също и близките,
хората, съпровождащи и асистирщи
нуждаещите се от помощ възрастни, могат да открият в
гермерингер инзел някой, който да ги изслуша и посъветва,
както и актуална информация по проблемите, които ги
вълнуват. Освен всичко това, гермерингер Инзел може да ви
информира за офертите за финансиране на различните служби,
например за т.нар. Застраховка за осигуряването на грижи
(Pflegeversicherung)
На следващата страница може да се запознате с
възможностите за обгрижване и подпомагане, както и с
жилищните форми за възрастни хора.

Оферти за помощ и обгрижване в Гермеринг
Амбулантни грижи
Различни форми на подпомагане:
Хране на колела
Организирана транспортна служба
Извършване на покупки
Спешни повиквания от дома
Домакинска помощ и помощ в градината

Служба за посещения по домовете и при хора с деменция,
напр. „Lichtblick“
Асистирани и обгрижвани групи, напр. „Café Zeitlos“ в
Гермеринг
Амбулантни хосписни грижи
Възможност за настаняване и обгрижване за определен период
от време при хора със специални нужди, които не могат сами
да се грижат за себе си в Гермеринг и околностите
Грижи по домовете за хора с деменция „TiPi“ (само в
Гермеринг)
Целодневни домове за гледане и обгрижване
Краткосрочни домове за гледане и обгрижване
Жилищни форми за възрастни хора в Гермеринг и околностите
Придружители по домовете, напр. „Simba“ – сигурност в
старостта, подпомагани от придружител в къщи
Асистирани домове, напр. в Гермеринг, Aubinger Weg
Старчески домове и домове за хора, които се нуждаят от
специални грижи, общежития за възрастни хора

Обадете се или просто ни посетете!
Работно време/контакт
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
Понеделник
Вторник
Четвъртък
Петък

Предиобед
9 - 12 часа
9 - 12 часа
9 - 12 часа
9 - 12 часа

следобед
14 -18 часа
—
14 - 17 часа
—

GERMERINGER INSEL, клон
Leipziger Straße 8, 82110 Germering
Tel.: 089 / 84 05 09 91 Fax: 089 / 84 05 09 92
Email: zweigstelle@germeringerinsel.de
Вторник
Сряда

Предиобед
—
9 - 12 Uhr

следобед
14 - 17 Uhr
—

Както и срещи по договаряне.
По желание се извършват и посещения по домовете.

При нужда от превод при разговорите за получаване на
информация и съвет, можете да ползвате безплатно услугите на
някой от доброволните преводачи, които работят към град
Гермеринг.

