
24 SAATLIK BAKIM  
24 saatlik bakıma ihtiyacınız olduğunda Volks-

hilfe Wien e baş vurarak bu konuda bütün gün 

hizmetinizde olacak bakıcıları kuruluşumuz 

üzerinden tedarik edebilirsiniz. 24 saat bakımın 

kalite güvencesi Volkhilfe Wien tarfindan 

sağlanmaktadır. Bu hususta ilk danışma ve bilgi-

lendirme kurumumuzda ücretsizdir.  

ACIL TELEFON HATTIMIZ  
Şayet acil telefon hattına yada bir anahtar sak-

lama kutusuna ihtiyaç duyursanız bize baş vu-

rabilirsiniz bu konuda sizi desteklemeye hazırız. 

Mevcut konularda Volkshilfe Wien güvenilir 

partnerleriyle hizmetinizdedir 

BIZE ÇEKINMEDEN BAŞ VURABILIRSINIZ  

VOLKSHILFE WIEN BAKIM  
 Favoritenstraße 83, 1100 Wien

 01/360 64-5555

 volkshilfe@volkshilfe-wien.at 

 www.volkshilfe-wien.at/pflege-betreuung

ÇALIŞMALARIMIZI BAĞIŞLARINIZLA DESTEKLEYEBİLİRSİNİZ

Bank Austria Spendenkonto

IBAN: AT25 1200 0006 6910 0000 

BIC: BKAUATWW

Yapmış olduğunuz bağışı vergiden düşebilirsinız!

KURUMUMUZA ÜYE OLABİLİRSİNİZ 
 mitgliederservice@volkshilfe-wien.at

 www.volkshilfe-wien.at/mitgliedschaft

DİĞER BİLGİLER İÇİN AŞAGIDAKİ ADRESLERE BAŞ 
VURABİLİRİSİNİZ 

 www.volkshilfe-wien.at/helfen

 VolkshilfeWien

 Volkshilfe_wien
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Bakım 
Volkshilfe Wien in Viyanada ki   
bakım hizmetleri hakkında genel bilgi  

Proje, Viyana t entegrasyon ve çeşitlilik Bölümü 

(Ma17) tarafından finanse edilmektedir.



EVDE VE FERDI  BAKIM 

Volkshilfe Wien de bakım, bu konuda müşteriyle 
direkt bağı olan çalışanlarımız  tarafından bakıma 
ihtiyacı olan müşteri,  müşterinin yakınları ve aile 
efratlarıyla ilişki içerisinde planlanıp, yönlendirilip 
uygulanır.  Sizleri arzu ve ihtiyaçlarınız çerçeve-
sinde elimizden gelen en iyi şekilde bilgilendirip 
ve desteklemekteyiz.  

EVDE HASTA BAKIMI  
Evde hasta bakımı konusunda çalışan 

elemanlarımız (Diplomalı sağlık ve hasta bakıcıları, 

uzman bakıcı asistanları ve bakıcı asistanları) 

ferdi danışmadan tutalımda komplike bakım 

durumlarına kadar hizmetinizdedir. Çalıanlarımızın 

görevleri örneğin alttaki gibidir. 

•  Müşterilerimize ve yakınlarına, aile efratlarına 

danışma ve destek 

•   Bakım sürecinin izlenmesi ve belgesellenmesi 

•  Bakıma ihtiyacı olanın kendi vücuduna baka-

bilecek duruma gelerek hareket etme kabi-

liyetini geliştirmesi için şahsın bağimsızlığını 

teşvik etmek. 

•  İlaçların doğru bir şekilde kullanılması, vü-

cüdun yaşam değerlerinin kontrolü ve  farklı 

tedbirlerin, yara ve ameliyat sonucu oluşmus 

gözenek bakımı menejerliği. 

•  Hafifletici (Palliativ) bakım (bu konuda bütün 

calışanlarımız özel eğitime tabi tutulmuştur) 

Bu hizmetlerimizden günde, sabah,öğlen ve 

akşamdan oluşmak üzere, üç defaya kadar istifade 

edebilirsiniz. 

EV YARDIMI 
Ev yardımı yapan calışanlarımız günde üç de-

faya kadar size gelmektedir. Elamanlarımız 

vücudunuza bakım ve giyim değişikliginde size 

yardımcı olmaktadır. Elemanlarımız size güncel 

yasamınızda eşlik etmekte ve ev işlerinizin idar-

esinde size destek olmaktadır. 

Ev yardımı yapan çalışanlarımız sosyal bakım 

meslekleri yasasına göre eğitilmiştir. Böylelikle bu 

hizmetimiz evde bütünlüklü bir şekilde yürütülen 

bakımın önemli bir parçasıdır.

EVDE SOSYAL PSIKIATRIK BAKIM

Psikolojik hastalıklara sahip olanlar için Volkshilfe 

Wien özel eğitime tabi tutulmuş diplomalı sağlık 

ve hasta bakıcılardan oluşan bir ekiple ferdi bakım 

saglamaktadır.

Bu alana yönelik hizmetlerimiz 

•  Pratik güncel yaşamda yardım (Ev işlerinde 

destek ve beden bakımı vs.) 

•   Sabitleştiren sosyal ilişki 

•  Diğer psikolojik ve sosyal hizmetler sunan 

kuruluşlarla ağ kurma 

•  Doktora veya resmi makamlara gitme konu-

sunda eşlik etme 

•  İlaçların dogru kullanımı konusunda destek 

GÜNCEL YAŞAMDA BIRDEN COK SAATI 
IÇEREN EŞLIK ETME  

Elemanlarımız ziyaret hizmetlerimize ek olarak 

güncel ihtiyaçlarınızı giderme konusunda size 

zaman ayırmakta ve destek olmaktadır. 

Birden fazla saatli yapılanmamızla güncel 

yaşamda eşlik etme hizmetimiz yegane olma-

makla kalmayıp asgari dört, azami 10 saat 

kapsamında Pazartesinden Pazara kadar  her 

gün evinizde bakımınızı sağlamaktadır.  

ZIYARET HIZMETIMIZ 
Çalışanlarımız alış verişinizi ve resmi kurumlara 

yönelik işlerinizi sizin yerinize halledebilmek-

te yada bu konularda size eşlik etmektedirler. 

Bunlara ek olarak calışanlarımız  sizlerle sohbet 

eederek, sizlerle oyun oynayarak yada gezintile-

rinizde sizlere eşlik ederek ve ayrietten daha bir 

cok konuda güncel yaşamınıza eşlik

etmektedir . 

Böylelikle güncel yasamınızda özgüveninizi 

arttırarak hareket kabiliyetiniz geliştirilmektedir. 

Ziyaret hizmetimizi haftada bir çok kez iki saate 

kadar varmak üzere kullanilabilirsiniz. 


