
 

COBURG BAKIM 
VE DESTEK YERI
Coburg ve civarinda bakima ve 
desteklenmeye ihtiyaci olan 
insanlar ve yakinlarini 
bilgilendirme yeri.

Bekleme süresini önlemek icin önceden 
randevu alip Coburg Belediyseinin Sosyal 
Isler Bölümüne danisa bilirsiniz.

Randevu alabilmeniz icin tel: 
09561 / 891555 ulasabileceginiz saatler:
Pazartesi – Persembe 08:00 – 16:00 arasi
Cuma 08:00 – 12:00 arasi

Bakim ve destek yerine randevusüz 
danismak icin asagidaki telefon 
numaralarini arayabilirsiniz: 
09561 / 892550 / 892551 
ulasabileceginiz saatler:
Pazartesi - Carsamba 09:00 – 13:00 arasi
Persembe 11:00 – 16:00 arasi
Cuma 09:00 – 12:00 arasi

Kendi yakinlarina bakim yapanlar icin 
danisma telefon numarasi: 
09561 / 5126333  ulasabileceginiz 
saatler:
Pazartesi - Sali 08:00 – 18:00 arasi
Carsamba 08:00 – 13:00 arasi
Persembe - Cuma 08:00 – 18:00 arasi
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Ulasabileceginiz 
zamanlar

Saglik nedenlerinden dolayi bakim ve destek 
yerine gelemezseniz, bizimle telefon 
baglantisi kurabilirsiniz.



Bu bakim ve destek yeri sunuyor 

Bakim ve destek yerimizin tüm bay ve bayan 
personelleri bakima ihtiyaci olanlari ve 
yakinlarini, bakim konusunda tüm sorularda 
destekleyip bilgilendiriyor. Yakinlarina bakim 
yapanlarla ilgilenen danisma subesiyle cok siki 
beraber calismaktayiz.

 

  
Örnegin:

Kendi evinizde bakim icin biz sizleri tüm 
olanaklar hakkinda bilgilendiriyoruz.

Size en uygun bakim yeri (Heim) 
bulmaniz icin yardimci oluyoruz.

Sizleri tüm sigorta ve sosyal yardimlarda 
ve maddi sorunlarda aydinlatiyoruz.

Bakima ihtiyac tespit edilmeden öncede yasal 
saglik sigortanin, bakim sigortasinin, Coburg 
sehir ve ilce uzmanlarina danisabilirsiniz:

ne yardim secenekleri oldugunu

yaslilar icin Coburg civarinda nerede 
bakim ve eskort hizmetleri bulundugunu

ve tüm diger destek seceneklerinizi 
bildiriyoruz.

Hangi saglik sigortasinda olursaniz olun tüm 
tavsiyeler bagimsiz olarak verilir.

Genel bilgilere ek olarak bakim ve destek 
yerimizde cok daha kapsamli danismanlik 
hizmetleri sunariz.

Yardim ve destek arayanlar icin, danismanlarimiz 
gerekirse uzun bir süre koordinasyon icinde 
bireysel adimlari takip ediyor.

Bilinmesi gerekenler

Sponsor

Bakim ve destek yerimiz yasal saglik ve bakim 
sigortalari, Coburg belediyesinden ve Coburg 
ilcelerinden finanse edilmektedir.

Yasal dayanak

Bakim ve destek yerleri kurulmasi icin temeli 
bakim sigorta yasasi § 92c maddesindedir.

Calisma Düzeni

Tavsiyeler tarafsiz ve bagimsizdir. Bakim ve 
destek yerlerimiz diger servis kuruluslari, 
tesisleri ve hizmet yerleri ile beraber 
calisiyorlar. Konusulanlar kesin ve net gizli.

Kontak

Pflegestützpunkt Coburg

Oberer Bürglaß 1
96450 Coburg
Tel.: 09561 / 892550 / 892551
pflegestuetzpunkt@coburg.de
www.coburg.de/pflege

Fachstelle für pflegende Angehörige

Treff am Bürglaßschlösschen
AWO – Mehr Generationen Haus
Oberer Bürglaß 3
96450 Coburg
Tel.: 09561 / 94415

09561 / 5126333
Fax: 09561 / 95643
awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de
www.awo-treff-coburg.de


