Stuttgart’taki
Ihtiyarlar huzur
ve bakım evleri

Huzurlu ve onurlu
yaşlanma
Caritasverband Stuttgart e.V.
nın Kurumları

Candan Hoş Geldiniz
Kim istemezki, ilerlemiş yaşlardada sağlıklı olmayı, kendi başına olmayı,
hayatın tadını çıkarmayı, başkaları ile ilişki kurmayı, derneklerde, kilise
cemaatlarında veya bir kulüpte aktif kalmayı, aile yakınlarını, komşularını
veya dostlarını ziyaret etmeyi veya ziayertinize gelinmesini, yardıma ihtiyaç
olduğunda yardım almayı.
Yukarıda saydıklarımızı yapabiliryasanız, ne güzel, her ne kadar bazılarını
kısıtlı olarak veya eskisi gibi sorunsuz yapamıyor olsanız bile.
Fakat bazen hiç bir şey yolunda gitmiyebilir, örneğin: geçirilen bir kaza
nedeni ile veya ilerliyen bir hastalıktan dolayı alışılagelmiş günlük işlerin
istendiği gibi yapılamaması. Eğer beklenmedik bir şekilde tekerlekli sandalyeye mahkum kalınmışsa. Eğer hafıza zayıflığı baş gösteriyorsa ki bu
nedenle aile yakınlarını veya dostlarını tanıyamama durumu ortaya çıkmışsa
veya gece ile gündüz ayırt edilemiyorsa.
Belki Caritasverband Stuttgart e.V. nın huzur ve bakım evlerinin sunduğu
hizmetler sizin için iyi bir alternatif olabilir. Radyo, televizyon ve yazılı basında
her ne kadar bakım evlerindeki berbat durumlar hakkında olumsuz bilgileri
duyuyor ve okuyor olsak bile, bizim alternatifimizin iyi olduğunu iddia ediyorsak, ki büyük lokma yutmuş olmuyoruz ve bu olumsuz bilgiler bizim için
geçerli değildir.
Bu konuda bilgi alın. Memnuniyetle şahsende. Örneğin: kurumlarımızdan
birinde kısa bir süre kalmakla bizi sınava tabi tutabilirsiniz.
Sizi aramızda görmekten memnunluk duyarız.
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Haus Adam Müller-Guttenbrunn
Stuttgart/Rot’ta bulunan bu evimizde
bakıma muhtaç olan yaşlılara kapsamlı bir
şekilde bakım ve refakat hizmeti sunuyoruz,
örneğin:
I - III.ncü dereceye kadar bakıma muhtaç
olanlar 106 adet yer kapasitesi
Kısa bir süre (en fazla 4 hafta süresince)
2 adet yer kapasitesi
Refakat eşliğinde ikamet için 24 adet bir
veya 2 odalı daire
Gerek evimizde ikamet eden, gerekse
yakın civarda yaşayan yaşlı insanlar için
öğle yemeği
XI. Sosyal Yasalar kitabının 87.ncı maddesi, b fıkrasına bağlı olarak evimizde ikamet eden unutkanlık (bunaklık) hastalığına
bağlı olan fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları
olanlara özel hizmet sunumu
Sizi bilgilendirebilir ve size danışma hizmeti
sunabiliriz. Normal mesai saatleri haricindede
arayabilirsiniz. Lütfen bizi telefon ile arayınız.
Telefon etmeniz bizi sevindirir.

Muhatabınız:
Sigrid Seibold, Melanie Häring
Tel: 0711 84908 - 1012 / 84907-1013
E-Mail: heimaufnahme.wvnord
@caritas-stuttgart.de
Evimizin eğitim bölümü hem evimizde ikamet eden, hemde civarda yaşayan yaşlılar
için çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Muhatabınız:
Brigitte Werner
Tel: 0711 84907 - 1014
E-Mail: b.werner@caritas-stuttgart.de
Haus Adam Müller-Guttenbrunn
Auricher Str. 36 – 38A
70437 Stuttgart
Tel:
0711 84907 -  0
Fax:
0711 84907 -  1020
E-Mail: haus-amg@caritas-stuttgart.de
Internet:		www.caritas-stuttgart.de

Evimiz hakkında daha detaylı bilgileri, konseptimizi ve halen geçerli olan fiatlarımızı
www.caritas.stuttgart.de web-sitemizden temin edebilirsiniz.
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Haus St. Ulrich

Haus St. Monika

Stuttgart/Mönchfeld’de bulunan bu evimizde bakıma muhtaç olan yaşlılara kapsamlı
bir şekilde bakım ve refakat hizmeti sunuyoruz, örneğin:
I - III.ncü dereceye kadar bakıma muhtaç
olanlar 139 adet yer kapasitesi
Kısa bir süre 4 adet yer kapasitesi. Bu
hizmetimiz „Stuttgart’ta yaşlı yaşam“
kurumu işbirliği ile sunulmaktadır
Günlük bakım için 15 ziyaretçi kapasitemiz mevcuttur (açılış günleri:
Pazartesi’den Cuma’ya kadar)
Herkese açık buluşma yeri ve Kafetrya
ve öğle yemeği
Evimizde ikamet eden özelikle yasli
unutkanlik hastalar icin toplam 32 kişilik
kapatesitelik yer mevcuttur
XI. Sosyal Yasalar kitabının 87.ncı maddesi, b fıkrasına bağlı olarak evimizde ikamet eden unutkanlık (bunaklık) hastalığına
bağlı olan fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları
olanlara özel hizmet sunumu
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Muhatabınız:
Sigrid Seibold, Melanie Häring
Tel: 0711 84908 - 1012 / 84907-1013
E-Mail: heimaufnahme.wvnord
@caritas-stuttgart.de
Sizi bilgilendirebilir ve size danışma hizmeti
sunabiliriz. Normal mesai saatleri haricindede arayabilirsiniz. Lütfen bizi telefon ile
arayınız. Telefon etmeniz bizi sevindirir.
Muhatabınız:
Tel: 0711 84908 - 1122
E-Mail: st.ulrich-begegnungsstätte
@caritas-stuttgart.de
Haus St. Ulrich
Steinbuttstr. 25
70378 Stuttgart
Tel:
0711 84908 - 0
Fax:
0711 84908 -1013
E-Mail: st.ulrich@caritas-stuttgart.de
Internet: www.caritas-stuttgart.de

Evimiz hakkında daha detaylı bilgileri, konseptimizi ve halen geçerli olan fiatlarımızı
www.caritas.stuttgart.de web-sitemizden temin edebilirsiniz.

Stuttgart/Neugereuth’ta bulunan ihtiyarlar
huzur evimizde bakıma muhtaç olan
yaşlılara kapsamlı bir şekilde bakım ve
refakat hizmeti sunuyoruz, örneğin:
I - III.ncü dereceye kadar bakıma muhtaç
olanlar 226 adet yer kapasitesi
Kısa bir süre (en fazla 4 hafta süresince)
2 adet yer kapasitesi
Günlük bakım için 15 ziayaretçi kapasitemiz mevcuttur (açılış günleri:
Pazartesi’den Cuma’ya kadar)
Güvenceli evimizde 25 adet kapasitelik
unutkanlik hastalar icin yer mevcuttur
XI. Sosyal Yasalar kitabının 87.ncı maddesi, b fıkrasına bağlı olarak evimizde ikamet eden unutkanlık (bunaklık) hastalığına
bağlı olan fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları
olanlara özel hizmet sunumu.
Eğitim ve buluşma merkezimizde gerek
evimizde ikamet edenlere gerekse mahallemizde yaşayan yaşlılara çeşitli aktitiviteler
sunuyoruz.

Muhatabınız:
Marion Löflad, Elke Haffa
Tel: 0711 95322 - 2500
E-Mail: m.loeflad@caritas-stuttgart.de
E-Mail: e.haffa@caritas-stuttgart.de
Sizi bilgilendirebilir ve size danışma hizmeti
sunabiliriz. Normal mesai saatleri haricindede arayabilirsiniz. Lütfen bizi telefon ile
arayınız. Telefon etmeniz bizi sevindirir.
Muhatabınız:
Elisabeth Schwägler
Tel: 0711 95322 - 2200
E-Mail: e.schwaegler@caritas-stuttgart.de
Haus St. Monika
Seeadlerstr. 7 – 11
70378 Stuttgart
Tel:
0711 95322 -  0
Fax:
0711 95322 -  2700
E-Mail: st.monika@caritas-stuttgart.de
Internet: www.caritas-stuttgart.de

Evimiz hakkında daha detaylı bilgileri, konseptimizi ve halen geçerli olan fiatlarımızı
www.caritas.stuttgart.de web-sitemizden temin edebilirsiniz.
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Haus Martinus

Haus St. Barbara

Stuttgart’ın Merkez’inde bulunan bu evimizde bakıma muhtaç olan yaşlılara kapsamlı
bir şekilde bakım ve refakat hizmeti sunuyoruz, örneğin:
I - III.ncü dereceye kadar bakıma muhtaç
olanlar 110 adet yer kapasitesi
Kısa bir süre (en fazla 4 hafta süresince)
2 adet tek kişilik oda kapasitesi
Gerek evimizin yakın civarında yaşayan
yaşlı insanlar için öğle yemeği (evlerede
servis yapılır)
XI. Sosyal Yasalar kitabının 87.ncı maddesi, b fıkrasına bağlı olarak evimizde ikamet eden unutkanlık (bunaklik) hastalığına
bağlı olan fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları
olanlara özel hizmet sunumu

Size bilgilendirme danışma hizmetini vermekten (alışıla gelmiş saatler haricindede
olabilir) mutlu oluruz.

6

Muhatabınız:
Gaby Pfeiffer
Tel: 0711 9670 - 113
E-Mail: g.pfeiffer@caritas-stuttgart.de
Bischof-Moser Wagnerstr. 42, 70182
Stuttgart adresindeki evimizin ve yaşlılar için
buluşma merkezinde ki buluşma ve eğitim
merkezi Stuttgart’ın en büyük merkezidir
vu burada çok sayıda önlem alıcı hizmetler
sunulmaktadır.
Muhatabınız:
Esther Haibt
Tel: 0711 / 210 69 - 35
E-Mail: e.haibt@caritas-stuttgart.de
Haus Martinus
Olgastr. 93A
70180 Stuttgart
Tel:
0711 9670 - 0
Fax:
0711 9670 -112
E-Mail: hausmartinus@caritas-stuttgart.de
Internet: www.caritas-stuttgart.de

Evimiz hakkında daha detaylı bilgileri, konseptimizi ve halen geçerli olan fiatlarımızı
www.caritas.stuttgart.de web-sitemizden temin edebilirsiniz.

Stuttgart/Möhringen’de bulunan ve 2010
ilkbaharında hizmete girecek olan bu
evimizde bakıma muhtaç olan yaşlılara
kapsamlı bir şekilde bakım ve refakat hizmeti sunuyoruz, örneğin:
I - III.ncü dereceye kadar bakıma muhtaç
olanlar 49 adet yer kapasitesi
Kısa bir süre (en fazla 4 hafta süresince)
2 adet tek kişilik oda kapasitesi
3 Adet günlük bakım kapasitesi
24 adet yaşlılar için refakatlı daire ve
Siedlungswerk’e ait bir daire
Ayrıca Siedlungswerk ile Stuttgart şehir
idaresinin işbirliğince refakatlı olarak
belirlenecek altı yaşlının yerleşebileceği
bir daire
XI. Sosyal Yasalar kitabının 87. maddesi,
b fıkrasına bağlı olarak evimizde ikamet
eden unutkanlık (bunaklik) hastalığına
bağlı olan fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları
olanlara özel hizmet sunumu

Muhatabınız:
Ursula Weber
Tel: 0711 76 16 40 - 510
E-Mail: u.weber@caritas-stuttgart.de
Haus St. Barbara
Probststr. 39
70567 Stuttgart
Tel:
0711 7616 40 - 510
Fax:
0711 7616 40 - 21
E-Mail: u.weber@caritas-stuttgart.de
Internet:		www.caritas-stuttgart.de
Size bilgilendirme danışma hizmetini vermekten (alışıla gelmiş saatler haricindede
olabilir) mutlu oluruz.

Evimiz hakkında daha detaylı bilgileri, konseptimizi ve halen geçerli olan fiatlarımızı
www.caritas.stuttgart.de web-sitemizden temin edebilirsiniz.
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HEDEFLER M Z
Tanrı her insanın aynası olup, yaşlı insanın da, vücudu, gönlü ve ruhu birliktedir.
Müşterilerimizin hayat tecrübelerini, beyinlerindede yer etmiş anılarını ve zaruri ihtiyaçlarını
çok önemsiyor ve bunun içinde bir bütün olarak ihtimam gösteriyoruz.
Tüm ülke vatandaşlarını, her dinden olanları ve dünya görüşü ayırt etmeden herkesi
aramızda görmekten memnunluk duyarız.

DAHA FAZLA B LG
I lişikte bulunan broşürlerin amacı, size kurumlarımızda sunulan hizmet intibaklarını
aktarmaktır. Eğer daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, size daha detaylı bilgi broşürlerini ve
sizin için hiç bir bağlayıcı mecburiyeti olmayan başvuru form fişlerini, aktuel olan fiat listemizi
ve mukavele formunu gönderbiliriz veya www.caritas-stuttgart.de adlı internet sitemizin
“yaşlı insanlar” adresinden evlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgileri temin edebilirsiniz.
En iyisi kurumlarımızı ziyaret ederek yerinde görür ve ona göre karar verebilirsiniz. Bütün
evleri düzenli olarak yapılan evleri toplu gezme olanağından istifade edebilir veya bireysel
görme için size (alışılmış büro saatleri dışında da) randevu verebiliriz.

KAL TE YÖNET M
Kurumlarımızın bakım evleri IQD Kalite ödülü almıştır. Bütün kurumlarımız
bu konuda muntazaman tarafsız bir Enstitu olan IQD (= Institut für Qualitätzeichnung von sozialen Einrichtungen) tarafından kontrol edilmekte ve
değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Aktuel değerlendirmeyide
www.caritas-stuttgart.de adresimizde görebilirsiniz.
Das Projekt wird aus Mitteln des
Europäischen Integrationsfonds
kofinanziert.
EUROPÄISCHE UNION

Caritasverband für Stuttgart e.V.
Yaşlılara yardım bölümü
Steinbuttstr. 25, 70378 Stuttgart
Tel: 0711 / 84 908 -1074
E-Mail: info-altenhilfe@caritas-stuttgart.de
www.caritas-stuttgart.de

