Ufak bir hamle olsa
dahi etkisi büyük…
Hayatı güzelleştiren yada
zor kılan şeyler çoğu zaman
güncel hayatta ufak
önemsizlikler değil midir?
Atan bir ampul, o an eksik
bir plaster, anlaşılması ve
doldurulması karmaşık
formüler...
Đyi ki size yardımcı
olabilecek biri var.
Ek hizmet servislerimizi
deneyiniz. Size özel ve
uygun bir fiyatta.

Dinlemek, eşlik etmek,
yardımcı olmak, teselli
etmek bizim işimiz...
...bizde tabii ki bütün bunlar da dahildir.
Daha fazla zamanımızı alsa bile-siz buna
değersiniz. Bizim için yaptığımız iş sadece
iş değil, Hıristiyanlığın öngördüğü görevin
bir parçasıdır.

Sizin için bir gül...

Birine ihtiyacınız olduğu
zaman sizi dinleriz, bakım
konusunda her türlü soruları
cevaplandırırız. Ölenlere ve
yakınlarına refakat ederiz. Ve gücümüzü ve
imkanlarımızı aşan tüm durumlarda istek
üzerine kilise cemaatleri ve yerel uzmanlık
hizmeti veren yerlerle temasa geçeriz.
Bütün bunlar tabii ki ücretsizdir.

Bakımda öncüyüz,
ama bununla bitmedi.

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart
Werastr. 118, 70190 Stuttgart
Caritas yardım
işbirliği içinde

Marienhospital
`in ve Klinikum
Stuttgart`ın
partneri

Hizmet ile daha
yüksek bir yaşam
kalitesi.
Bilgi telefonu:
07 11/70 50 888
www.sozialstationen-stuttgart.de
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Ev ve evcil hayvan
ile alakalı hizmetler
Eğer Sosyal Hizmetlerin müşterisiyseniz ve biz
zaten sizin evinize geliyorsak, evinizde
yapamadığınız ve sigortaların hizmetlerine
dahil olmayan küçük ev işlerini de hallederiz.
Posta kutusunu boşaltmak,
çiçekleri sulamak, bir formu
doldurmak, çöpleri atmak ve
buna benzer diğer başka şeyler
gibi. Elbette evcil hayvanınızla
da ilgileniriz.

Emniyetiniz için hizmet
Kendinizi iyi hissetmediğiniz bazı zamanlar ara
sıra birinin size telefon açması veya sizi ziyaret
etmesi sizi rahatlatır mıydı?
Kaç defa isterseniz o kadar yanınıza geliriz. Ve
eğer sadece bir telefon yeterli ise, bunu da
severek yaparız.
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Đlaçların düzenlenmesi
ve doktor reçeteleri
Đhtiyacınızın olduğu ilaçların
yeterlice mevcut olduğuna
dikkat eder ve doktora reçete
siparişi veririz.

Doktorunuz size evde
bakılmanız için reçete verdiyse, artık bunun
geçerlilik müddetinin bitmesi hakkında
kaygılanmanıza gerek yoktur. Doktorunuz ile
beraber bu hizmetleri ihtiyacınız olduğu
sürece almanıza dikkat ederiz. Ve hastalık
sigortasından gerekli izni de alırız.

Tıbbi servis tarafından
bilirkişi raporu
Bakım sigortasından faydalanmak üzere
müracaatta bulunduysanız, tıbbi servis sizi
ziyaret edip bakım ihtiyacınız hakkında
bilirkişi raporu düzenleyecektir. Pek çok şey
buna bağlıdır.
Biz neyin önemli olduğunu biliriz ve sizin
hakkınız olan sınıflandırmaya tabi olmanıza
yardım ederiz. Burada en iyi olan bir şey de
şudur: Şayet işlemin arkasından bir sene
müddetle bizi size bakmakla
görevlendirirseniz,
size bu yardımın
ücreti iade
edilecektir. Bundan
emin olabilirsiniz.

Arzuya bağlı hizmeti saati
Sosyal hizmetlerin müşterisi olarak
zaman konusunda daima sizin
isteklerinize eğileceğimizden şüphe
etmeyiniz. Şayet zaman konusunda çok
özel bir isteğiniz olursa veya sizi beklememizi
isterseniz, o zaman arzuya bağlı hizmet saati sizin
için en uygunudur.

Nakit para yönetimi
Soysal hizmetlerin müşterisisiniz ve
ara sıra bize alışverişlerinizi mi
yaptırıyorsunuz? Her seferinde
bozuk paraları saymaktan sıkıldınız
mı? Sorun değil. Bize her ay belli bir meblağ
ödediğiniz takdirde, biz sizin için tüm istenen
alışverişlerinizi halleder ve size ay sonunda yazılı
olarak detaylı bir hesap sunarız. Bundan daha
rahatı olamaz.

Kendinizi iyi
hissetmeniz için hizmet
Kendinizi iyi hissetmeniz için gerekli şeylerde
yardımcı oluyoruz. Mesela sıcak günlerde yeterince
sıvı almanız önemli
olduğunda.
Sizin için başka ne
yapabiliriz?
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