
Yaşlı, bakıma muhtaç ve 
yakınları için Danışma

Herausgegeben vonHerausgegeben von

SStadt Osnabrück tadt Osnabrück 
Der Oberbürgermeister  Der Oberbürgermeister  
Postfach 44 60   Postfach 44 60   
49034 Osnabrück49034 Osnabrück

Stadt Osnabrück  
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement 
Fachdienst Bürgerengagement und Seniorenbüro
Senioren- und PflegeStützpunkt 
Bierstraße 32a | 49074 Osnabrück 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@osnabrueck.de 
www.osnabrueck.de/Senioren

Lütfen 0541-323-3000  
numaralı telefondan  
bir randevu alınız
 
Pazartesi, Çarşamba, Perşembe: Saat 9 ile 12.30 ve  
13.30 ile 17.00 arası  
Salı günü kapalı | Cuma saat 9 ile 13 arası

Kapsamlı, bağımsız, 
ücretsiz

Otobüs durakları 
►Heger Tor: 
M2/11/152/18/
X610/10/20

►Rißmüllerplatz:
18/11/152/M2 

►Theater:
M5/M1

Park olanakları
Altstadtgarage, 
Dominikanerkirche
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Bize bu şekilde ulaşabilirsiniz!

Danışma, kendi evi-

nizde veya ofisimizde 

randevu ile gerçe-

kleşebilir



Sizi destekliyoruz Sunduğumuz hizmetler

	Bakıma muhtaçlık, bakım dereceleri 
	Başvuru işlemleri ve Sağlık Sigortaları sağlık  
 heyeti için ön hazırlıklar 
	İtiraz meselelerinde yardım 
	Evde bakım durumunun düzenlenmesi veya  
 iyileştirilmesi
	Bakım ve sağlık sigortalarının sunduğu hizmetler 
	Bakıma muhtaç olanlar için destek olanakları
	Bakımı yapan akrabaların yüklerini hafifletme  
 olanakları
	Kısa süreli ve günübirlik bakım, ayrıca bakım  
 evine nakil

Bakım danışması: 

60 yaş üstü yaşlılar için danışma:

Ayrıca bu konulardada arabuluculuk yapıyoruz:

Bakım ve yaşlılar için danışma:

Muhattaplarınız:

Katja Vahrenkamp-Nowak 
Telefon: 0541 323-3110 
E-Mail: vahrenkamp-nowak@osnabrueck.de

Manuela Ruhland 
Telefon: 0541 323-4494 
E-Mail: ruhland@osnabrueck.de

Yaptığımız danışma güven ve gizlilik  
esasına tabiidir.

	Osnabrück de yaşlanmak 
 Aktif boş zaman etkinliklerini şekillendirme 
	Fahri /gönüllü olarak hizmet olanakları, örneğin;  
 yaşlılara refakat etme veya konut danışmanlığı 
	Kendi dört duvarı içinde yaşlılığa uygun ikamet etme 
 Yaşlılıkta konut türleri, örneğin destekli yaşam

	Fahri olarak konut tavsiyesi, ihtiyaç halinde gerekirse  
 kişisel olarak kendi evinizde 
	Hem kendi evinizde hemde eviniz dışında yaşlılar için  
 gönüllü refakatçılık

Katja Vahrenkamp-NowakManuela Ruhland


