Kendimizi tanıtalım

İnsandan insana
buluşma ve
karşılaşma yeri

Kendimizi tanıtalım
Evangelische Altenhilfe Duisburg her yaşlıya ve bakıma muhtaç olan
insanlara çeşitli hizmetler sunmaktadır Duisburg'da – danışmanlık
hizmetlerinden sürekli bakıma kadar. Şirketin huzurevlerinde 850'den
fazla eleman çalışmaktadır.
Evlerimizde ana düşünce şudur:

İnsandan insana buluşma
ve karşılaşma yeri
Bizim ana düşüncemiz danışmanlıktan başlıyor: biz her yaşlının ve
engelli olmanın getirdiği tüm sorulara zaman ayırıyoruz. Bizim
çalışanlarımız huzurevi sakinleriyle birlikte bakım ve tedavisini göz
seviyesinde kuruyorlar. Bizim çalışanlarımız huzurevi sakinlerinin
alışkanlıklarına ve dileklerine dikkat eder. Onlarla beraber toplum
hayatına yardımcı oluyorlar ve bürokrasiyi gerekeni dikkate alıyorlar.
Sonraki sayfamızda size özel hizmetlerimizi ve huzurevlerimizi
tanıtıyoruz.

Hizmetlerimiz
Devamlı bakım (kısmen ev toplumu)
Kısa süreli bakım
Engelli insanların bakımı
Demens rahatsızlığından dolayı zahmetli davranışları olan
insanların bakımı
Palyatif bakım
Hizmetle yaşamak
Yaşlılara ve yakınlarına danışma merkezi
deneme amaçlı oturma
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Engelli insanların
bakımı
2014'ten beri Beecker Hausgemeinschaften / Haus an der
Flottenstraße engelli insanlara yeni bir yuva sunuyor.
Bakımın amacı, hasta ve bakıma muhtaç engelli insanların yasam
kalitelerini yükseltmek ve kendi özgüvenlerini sağlamaktır. Huzurevi
sakinlerimiz aile ortamı gibi olan huzurevimizde birlikte
yaşamaktadırlar. Birlikte yapılabilecek çeşitli aktivitelerin bireysel ve
en önemli önceliğimiz bireysel bakımdır.
Çalışanlarımız kendi bölümlerinde konusuna hâkim, yardıma
muhtaç olan engelliler için özel eğitim almışlardır.
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Demens rahatsızlığından dolayı
zahmetli davranışları olan
insanların bakımı
Bakıma muhtaç olan insanlarda giderek daha fazla artan demens
hastalığına yakalanmaktadırlar. Demens hastalığında insanlar
temel ihtiyaçlarını, duygularını ve sosyal becerilerini kaybederler.
Düşünce varlıklarında, konuşmalarında, mantık hareketlerinde ve
kelime dağarcıklarında azalmalar oluşmaktadır.
Aynı anda bakıma muhtaç olan insanlar giderek zahmetli ve tahrik
edici davranışlar sergilemektedirler. Mesela sıklıkla amaçsızca
hedefi olmadan dolaşırlar, rahat edemezler, aşırı tepki verirler ve
huzursuzdurlar. Böylelikle etrafındaki birlikte yaşadıkları insanlara
rahatsızlık verebiliyorlar.
Evangelische Altenhilfe Duisburg'de çalışan personelimiz Demens
ve bunun gibi bakıma muhtaç olan insanlar için özel eğitimlidirler.
Böylelikle personelimiz karşısındakinin duygularını daha iyi
hissedebiliyor ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabiliyorlar.
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Ev topluluğunda
yaşamak
Bizim huzurevlerimiz Beeck ve Rumeln'de huzurevi sakinlerimiz
tipik bir aile ortamı gibi ev topluluğunda birlikte yaşıyorlar. Tabiki
bu ortam huzurevi sakinlerimizin yaşamlarını kaliteli ve canlı bir
şekilde yükseltip yeniden günlük hayata kazandırıyor. Ancak geçen
zaman içerisinde huzurevi sakinlerimizin ruhsal ve bedensel
yapılarında değişiklikler meydana gelmektedir. Geçmişte bu
insanlarımız bedensel ve ruhsal olarak çok dinç olmalarına rağmen
maalesef zaman içerisinde demens hastalığına yakalanmalarından
dolayı ruhsal ve bedensel bakıma muhtaç olmaktadırlar.
İşte bu değişikliklere Evangelische Altenhilfe Duisburg olarak canı
gönülden yardımcı olmaktayız. Bizim amacımız: Huzurevi
sakinlerimizin bireysel ihtiyaçlarına yardımcı olmak ve
desteklemektir. Bunların yanı sıra değişen ortamdan dolayı
huzurevi sakinlerinin değişen isteklerine daha iyi cevap verebilmek
ve günün akışına göre hayat ortamlarını düzene sokmaktır. Bu
konsept'ten huzurevi sakinleri, çalışanlar ve huzurevi sakinlerinin
yakınları da faydalanıyor.
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Ömürlerinin sonbaharı:
Palyatif bakımı
Evangelische Altenhilfe Duisburg „Ağır hasta ve hayatının
sonbaharında olan insanların bakım için tüzüğü“ („Charta zur
Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen”) hazırladı.
İnsanların durumunu iyileştirmeye ve haklarına ayak uydurmayı
taahhüt ettiğini açıkladı.
Şirketin huzurevlerinde palyatif bakımı ortalamanın üzerinde nitelikli
birçok personeli bulunmaktadır. Çalışanlar, insanların sonbaharında
rahatlama ve rahatlatma imkânı sağlamaya kararlıdır. Özellikle,
huzurevi sakinlerin istekleri, tercihleri, endişeleri ve ihtiyaçları odak
noktasıdır. Çalışan personelimiz vedalaşma zamanında yakınlarıyla
birlikte çalışıyorlar.
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Beecker Hausgemeinschaften /
Haus an der Flottenstraße
„Das Haus an der Flottenstraße“ uzun
zamandan beri gelen geleneksel
örfüne âdetine bağlı, Beeck'in
yapısıyla bütünleşmiş bir
huzurevimizdir. Başlangıçta bir
hastane olan yapı 1960 yıllardan
sonra huzurevine dönüştürülmüştür.
Bu zaman içerisinde yapının bir kaç
bölümü tamamen yeniden restore edilmiştir.
Tarihi bir yapı olan huzurevimiz çok güzel bir parkı andıran
bahçesiyle sessiz, sakin ve merkezi konumdadır. Beeck pazaryerine
ve birçok alışveriş merkezine yürüme mesafesindedir.

Hizmetlerimiz
94 ev topluluğu seklinde bakım ünitelerimiz
Kısa süreli bakım için 5 tane serpiştirilmiş ünitemiz
Engelli insanlarımız için özel bakım ortamlarımız
Demans ve davranışı tahrik edici olan insanlarımız için
bakım ortamları
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Evangelisches Alten- und
Pflegeheim Orsoy
Evangelische Altenhilfe Duisburg GmbH olarak 2007 den beri
Evangelische Alten- und Pflegeheim Orsoy sponsorluğunu
yapmaktayız. Huzurevimiz, Ren nehri kıyısında mükemmel ve çekici
manzaraya sahip olmasıyla birlikte Orsoy beldesinin merkezinde
bulunmaktadır. Ren nehrinin tarihi güzelliği ve
geçmişiyle huzurevi sakinlerimize hizmet
vermektedir.
Huzurevimiz tamamı ile bağımsız
ve özgür bir yaşamla birlikte
huzurevinin verdiği erdemlerden
ve imkânlardan „Am blauen
Turm” (Mavi kule) sakinleri olarak
yararlanırlar.

Hizmetlerimiz
110 kişilik kapasiteli tek ve çift kişilik odalar
Kısa süreli bakım için 4 tane serpiştirilmiş ünitemiz
„Am Blauen Turm“'da (Mavi kule) 13 tane yaslılar için
özel kiralık rezidanslar
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Ev. Pflegeheim Altes Rathaus /
Rumelner Hausgemeinschaften
2006 yılında Rumeln eski belediye
binasının tamamen yeniden restore
edilmesinden sonra, o zamandan bu
zaman kadar hizmet vermektedir.
Duisburg'da ev ortamı topluluğu
konsepti uygulanan ilk huzurevi
unvanını da taşımaktadır.
Ev ortamı topluluğunda tipik aile ortamı
gibi 13 kişi birlikte yasamaktadır. Huzurevi sakinlerinin her ev
topluluğunda kendine has büyük ve ferah bir oturma mutfağı
mevcuttur. Ve zamanlarının büyük bir kısmını burada
geçirmektedirler. Ev ortamı topluluğu konseptindeki hedef,
huzurevi sakinlerine günlük yaşamı düzenli bir şekilde imkân
sağlamak ve kişiye özel bireysel bakım hizmetlerini sağlamaktır.

Hizmetlerimiz
84 yataktan oluşan tek ve çift kişilik odalar
Kısa süreli bakım için 4 tane serpiştirilmiş ünitemiz
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Haus an der Rheinkirche
Alt-Homberg beldesinin batı kısmında sessiz, sakin bir muhitte
olup 1991 yılından beri kilisenin üstlendiği huzurevimiz, hemen
Rheinkirche'nin (Ren kilise) yanı başında bulunmaktadır. Ren
nehrine sadece bir kaç adım mesafededir.
Bakım personelimiz huzurevi sakinlerinin
zihinsel refahını sağlayan bireysel
olarak koordine edilmiş bütünsel
bir bakım konseptine önem
vermektedir. Huzurevi sakinleri
ve personelimiz mahalle
sakinleriyle güzel ilişkiler
kurmaktadır.

Hizmetlerimiz
100 kişilik kapasiteli tek ve çift kişilik odalar
Kısa süreli bakım için 4 tane serpiştirilmiş ünitemiz
Hizmet vermek için 8 apartman dairesi
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Wichernheim Walsum
Duisburg'un tam kuzeyinde,
Dinslaken sınırında 1999 dan
beri modern ve komforlu
bir huzurevimizdir.
Huzurevimiz Walsum'un
geniş park alanına sahip
sessiz sakin bir bölgede
olup hemen yakınında
küçük bir alışveriş merkezi
bulunmaktadır. Huzurevimizin
otobüs durağından üç durak mesafedeki
Franz-Lenze-Platz'da birçok alışveriş imkânına ulaşılmaktadır.

Hizmetlerimiz
81 kişilik kapasiteli tek ve çift kişilik odalar
Kısa süreli bakım için 9 tane serpiştirilmiş ünitemiz

12

Wortmannstift Ruhrort
„Wortmannstift“ Evangelische Altenhilfe Duisburg GmbH'nın en
küçük huzurevlerinden olup 1977 den beri kilisenin hizmetindedir.
Ruhrort'un tarihi liman bölgesinde bulunan huzurevimiz yalnızca
Schifferbörse'ye ve Mühlenweide'ye çok az
yürüme mesafesinde olup sizi Ren ve
Ruhr'da gezintiye davet ediyor.
Bunun haricinde çok yakınımızda
bulunan Neumarkt'da rahat bir
alışveriş imkânı sağlıyor. Huzurevi
sakinlerimizin, yakınlarının ve
personelimizin en çok sevdiği
buluşma noktası olan huzurevimizin
bahçesi geniş ve emniyetlidir.

Hizmetlerimiz
Devamlı bakım hizmetleri
Kısa süreli bakım hizmetleri
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Burada bizi bulabilirsiniz
Rheinberg

Dinslaken
Walsum

Oberhausen

5
2
Orsoy

59

42

1

59

Moers

Beeck

4
Homberg

6

Ruhrort

40

DUISBURG

Krefeld

288

Mülheim an der Ruhr

3

RumelnKaldenhausen

3

524

Ratingen
Düsseldorf
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Bütün huzurevleri bir bakışta
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İletişim
Yaşlı vatandaşların ve yakınlarının her türlü sorunlarını çözmek ve
desteklemek için merkezi danışmanlık hizmetleriyle Evangelische
Altenhilfe Duisburg olarak sizleri canı gönülden desteklediğimiz gibi
devamlı bakım, kısa süreli bakım ve bunların finansmanları
hakkında 'da sizleri bilgilendiriyoruz. Özellikle huzurevine alınırken
ön bilgilendirmede şahısların özel ve günlük hayat alışkanlıklarının
yanı sıra yakınlarınında endişelerini önemle dikkate alıyoruz.
Aynı şekilde, danışma, sigorta ve sosyal
yardım fonlarının yararlarını açıklığa
kavuşturmaya hizmet verebiliriz.

Sizin muhatabımız:

Zentral Danışmanlık

www.facebook.com/EAHDU

