
 

Καλύτερη ποιότητα 
ζωής µέσω 
υπηρεσιών. 

Λίγος κόπος, 
δυνατό αποτέλεσµα… 

 

Υπάρχουν κάποια µικρά πράγµατα στην 
καθηµερινή µας ζωή, τα οποία την 
διευκολύνουν και άλλα που την 
δυσκολεύουν. Μια καµένη 
λάµπα, ένα τσιρότο που 
δεν υπάρχει στο σπίτι,  
ένα δυσνόητο έγγραφο… 
 

Ωραία που υπάρχει κάποιος που µπορεί να 
σας βοηθήσει. 

 

Κάντε χρήση και των 
πρόσθετων υπηρεσιών µας. 
Στα µέτρα σας και σε πολύ 
καλή τιµή. 

 
 
 

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart 
Werastr. 118, 70190 Stuttgart 
 

Μέλος Ένωσης Αρωγής  
της CaritasCaritasCaritasCaritas 

    

Συνεταίρος του  
MarienhospitalMarienhospitalMarienhospitalMarienhospital    

και του  
Klinikum Klinikum Klinikum Klinikum     

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgart    

Ένα χέρι βοηθείας  
για εσάς… 

Η περίθαλψη είναι το ισχυρό 
µας χαρτί, αλλά όχι µόνο. 

Είµαστε εδώ για να σας 
ακούσουµε, να σας 
βοηθήσουµε, να σας 
συνοδεύσουµε, να σας 
παρηγορήσουµε… 

 

…αυτά είναι αυτονόητα για µας. Ακόµη 
κι αν χρειάζεστε λίγη ώρα παραπάνω- το 
αξίζετε. ∆εν βλέπουµε τη δουλειά µας 
σαν εργασία αλλά σαν χριστιανικό 
καθήκον. 
 

Όταν χρειάζεστε κάποιον 
για να µιλήσετε, είµαστε 
καλοί ακροατές . Σας 
ενηµερώνουµε για όλα τα 
θέµατα σχετικά µε την περίθαλψη. 
Συνοδεύουµε ετοιµοθάνατους και τους 
συγγενείς τους. Όπου χρειαστεί, όπου 
δεν µπορούµε να υπερβούµε τις 
δυνάµεις µας, σας φέρνουµε σε επαφή 
µε εκκλησιαστικές κοινότητες και µε 
εξειδικευµένους φορείς που βρίσκονται 
κοντά στον τόπο διαµονής σας.  
 

Και όλα αυτά φυσικά δωρεάν. 

Τηλέφωνο πληροφοριών: 
07 11/70 50 888 

 

www.sozialstationen-stuttgart.de 
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Υπηρεσίες 
που αφορούν στο σπίτι 

και τα κατοικίδια 
 

Αν είστε κιόλας πελάτης µιας κοινωνικής 
υπηρεσίας και ούτως ή άλλως σας 
επισκεπτόµαστε, τότε πολύ ευχαρίστως 
σας δίνουµε ένα χέρι βοηθείας σε ό,τι δεν 
καταφέρνετε µόνοι και ας µην αµειβόµαστε 
γι’αυτό απ’τα διάφορα ασφαλιστικά ταµεία. 
 

Αδειάζουµε το 
γραµµατοκιβώτιό σας, 
ποτίζουµε τα λουλούδια σας, 
συµπληρώνουµε κάποιο 
έντυπο, βγάζουµε τα 
σκουπίδια κι άλλα πολλά και 

διάφορα. Επίσης, µπορούµε να 
φροντίσουµε και το κατοικίδιό σας. 

Υπηρεσίες για την  
ασφάλειά σας 

 

∆εν αισθάνεστε καλά και θα νιώθατε πιο 
ασφαλείς αν περνούσε κάποιος κάπου-
κάπου, έτσι απλά, να δει τι κάνετε ή να σας 
έπαιρνε τηλέφωνο; 
 

Σας επισκεπτόµαστε όσο συχνά θέλετε 
εσείς. Κι αν σας αρκεί ένα τηλεφώνηµα, το 
κάνουµε ευχαρίστως. 

∆ιαχείριση φαρµάκων και 
ιατρικών οδηγιών 

 

Φροντίζουµε να έχετε 
πάντοτε τα φάρµακα που 
χρειάζεστε και 
παραγγέλνουµε τη συνταγή 
στο γιατρό σας. Έτσι απλά.  
 

Εάν ο γιατρός σας σάς έχει 
συνταγογραφήσει «φροντίδα στο σπίτι», 
δεν πρέπει πια να σας απασχολεί το πότε 
λήγει. Εµείς, σε συνεργασία µε το γιατρό 
σας, φροντίζουµε να λαµβάνετε τις 
υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας για 
όσο διάστηµα τις χρειάζεστε. Επίσης, 
φροντίζουµε και για την άδεια από τον 
ασφαλιστικό σας φορέα. 

Γνωµατεύσεις από την 
Ιατρική Υπηρεσία 

 

Εάν έχετε υποβάλλει αίτηση για παροχές 
υπηρεσιών στην Ασφάλεια Φροντίδας, τότε 
η Ιατρική Υπηρεσία έρχεται στο σπίτι σας 
για να κάνει γνωµάτευση της φροντίδας 
που χρειάζεστε. Απ’αυτή τη γνωµάτευση 
εξαρτώνται πολλά. 
 

Εµείς γνωρίζουµε τι χρειάζεστε και θα σας 
βοηθήσουµε να εισαχθείτε σε µια δίκαιη 
βαθµίδα. Και το καλύτερο: αν στη συνέχεια 
θελήσετε να αναλάβουµε εµείς για ένα 
χρόνο τη φροντίδα σας στο σπίτι, θα σας 
επιστρέψουµε τα 
έξοδα γι’αυτή µας 
τη βοήθεια. 
Εγγυηµένα. 

Υπηρεσίες στο χρόνο  
που επιθυµείτε 

 

Ως πελάτης της Κοινωνικής 
Μονάδας Υπηρεσιών µπορείτε να 
είστε πάντα 
σίγουροι πως θα σας 

εξυπηρετήσουµε κατά δύναµη τη χρονική 
στιγµή που εσείς επιθυµείτε. Αν κάποια φορά 
έχετε ιδιαίτερες επιθυµίες όσον αφορά το 
χρόνο που θα σας επισκεπτούµε, ή αν θέλετε 
να σας περιµένουµε, τότε η  «Υπηρεσία στο 
δικό σας χρόνο» είναι ιδανική για εσάς. 

Υπηρεσία διαχείρισης 
χρηµάτων 

 

Είστε ήδη πελάτης µας και 
ψωνίζουµε για λογαριασµό σας; Θέλετε να µην 
ψάχνετε συνέχεια για ψιλά; Κανένα πρόβληµα. 
Μας διαθέτετε µια φορά το µήνα ένα χρηµατικό 
ποσό. Με αυτό το ποσό πληρώνουµε όλες τις 
επιθυµητές προµήθειες που χρειάζεστε και στο 
τέλος του µήνα σας δίνουµε έναν αναλυτικό 
λογαριασµό. Πιο εύκολα δε γίνεται. 

Υπηρεσία για ευεξία 
 

Σας βοηθάµε σε ό,τι χρειάζεται για να είστε 
καλά. Για παράδειγµα, αν έχει πολλή ζέστη 
φροντίζουµε να πίνετε αρκετά υγρά. 
 

Σε τι άλλο µπορούµε να σας φανούµε χρήσιµοι; 
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