Pequena causa,
grande efeito …
Muitas vezes, são as pequenas
coisas do dia-a-dia que
tornam a vida agradável ou
difícil. Uma lâmpada
queimada, que você não pode trocar, um
curativo que você não tem em casa, um
formulário difícil de ser preenchido …
Que bom que existe
alguém que pode
ajudar você. Teste os
nossos serviços
adicionais.
Especialmente feito para você e com um
preço acessível.

Escutar, acompanhar,
ajudar, consolar …
... tudo isso faz parte naturalmente do
nosso empenho. Mesmo que isso custe às
vezes mais tempo. Para nós vale a pena.
Nós entendemos o nosso trabalho não
apenas como um trabalho qualquer, mas
como parte da nossa missão cristã. Se você
precisa de alguém para lhe ouvir, nós
estamos aqui. Nós o
aconselhamos em todas as
questões que têm a ver com o
cuidado.

Uma rosa
para você ...

Nós acompanhamos pessoas que estão
morrendo e os seus familiares. E em casos
em que nós nos sentimos sobrecarregados,
podemos estabelecer contatos, se for
desejado, com comunidades das igrejas e
com serviços especializados do lugar.
Tudo isso é naturalmente gratuito.

Cuidar é o nosso forte,
mas não é só isso.

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart
Werastr. 118, 70190 Stuttgart

Ligado com o círculo
de ajuda da Caritas

Parçeiro do
Marienhospital
e das clinicas de
Stuttgart
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Mais qualidade de
vida através de mais
Telefone para informações:
07 11/70 50 888
www.sozialstationen-stuttgart.de
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Serviço para a moradia
e animais domésticos
Se você já é cliente da “Sozialstation” e nós já
estamos freqüentando a sua casa, ajudamos
também a fazer pequenos reparos em sua
casa, os quais você não consegue mais fazer e
os quais não fazem parte do catálogo de
serviços das caixas de previdência.
Tirar as cartas da caixa de
correio, regar as flores,
preencher um formulário, levar
o lixo para fora e muito mais
ainda. Naturalmente, cuidamos
também dos seus animais
domésticos.

Serviço para a
sua segurança
Você se sentiria melhor se uma pessoa
telefonasse ocasionalmente ou lhe fizesse uma
visita?
Nós iremos até você quantas vezes forem
necessárias. E se um telefonema é suficiente,
o faremos com
prazer.
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Administração de remédios
e receitas médicas
Nós providenciamos sempre a
quantia suficiente de remédios
e pedimos uma receita ao seu
médico. É muito simples.

Se o seu médico prescreveu assistência aos
enfermos em casa, você não precisa se
preocupar quando terminar o prazo da
prescrição. Junto com o seu médico, estaremos
atentos, para que você possa receber os
serviços o tempo que precisar. E a aprovação
da sua caixa de previdência nós também
organizaremos.

Parecer do
serviço médico
Se você fez um pedido para obter serviços da
previdência de cuidados, o serviço médico
fará um parecer a respeito da sua necessidade
de cuidados. Isso é muito importante.
Nós sabemos o que é importante e o ajudamos
a obter uma classificação justa. E o melhor
disso é que, no caso de você ser cuidado em
seguida por nós o ano inteiro, lhe restituimos
os custos dessa ajuda.
É garantido.

Serviço no tempo desejado
Como cliente da „Sozialstation“, você
pode sempre confiar que, na medida
do possível, nós nos adequaremos aos
seus horários. Caso haja a necessidade
de um horário especial, ou queira que nós o
esperemos, o nosso „Wunschzeitservice“ é o adequado para você.

Administração de dinheiro
Você já é cliente da „Sozialstation“
e eventualmente deixa suas
compras ao nosso encargo?
Você gostaria de deixar de contar
sempre as moedinhas? Não é problema. Você deixa
mensalmente uma certa quantia de dinheiro à
nossa dispocição. Com este dinheiro, faremos as
compras necessárias e no fim do mês você recebera
uma conta discriminada. Mais cômodo é
impossível.

Serviço pelo seu bem-estar
Nós o ajudamos nas coisas que são importantes
para o seu bem-estar. Por exemplo, nos dias
quentes, quando é importante que se tome
bastante líquido.
O que mais podemos fazer
por você?
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