
DEMANS GRUBU 
Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V. `de 

Demans hastaları için bakım saatleri 

 

Hoş geldiniz! 

Wuppertal`de demans hastası yakınlarınıza sağlıklı 

yaşamaları için, haftada bir kaç saatliğine şefkatli bakım 

sunarak, sizin bakım alanındaki yükünüzü biraz olsun 

azaltmak istiyoruz. 

 

Demans hastalarının evdeki bakımı, yakınları için genellikle ağır bir yük olmaktadır. 

 

Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V. Demans hastaları için bir kaç saatliğine güvenilir bir 

bakım ve destek sunuyor. 

 

Katılımcıyı (hastanızı) evinizden kendi servis aracımızla alıyoruz ve buradaki ziyaretten sonra 

tekrar evinize bırakıyoruz. 

Her demans grubu 2,5 saat burada kalıyor; sosyalleşme ve karşılıklı yardımlaşmayla huzurlu 

bir ortam geçiriyor. 

 

Demans Grubuna katılanlara sunduklarımız: 

 

• Türkçe konuşan eğitimli bakıcılarımız sayesinde etkin ve ahenkli bir ortam 

• Hafıza jimnastiği ve oturarak yapılan kolay hareketler 

• Müzik, şarkı ve kolay oynanan ortak oyunlar 

• Yürüyüş ve kısa geziler 

• Gelirken ve giderken servis aracımız 

 



Bütün aktivitelerimiz demans hastasının kişisel ihtiyaçlarına ve isteklerine uygundur. Üç ila dört tam 

gün çalışan ve gönüllü çalışanlarımızla her demans grubunda en çok 8 katılımcı bulunmaktadır. 

Çalışanlarımız türkçe konuşmaktadır. 

İstek üzerine eğitimli bakıcılarımız, kendi evinizde de yukarıdaki etkinlikleri sunabilirler 

 

Bakım Masraflarının Karşılanması 

Kural olarak bakım sigortası yoluyla güvence altına alınmıstır: 

Her kim demans yada depresyon dolayısıyla günlük işlerini yapma yetkisini ciddi derecede 

kaybettiyse, bakım sigortasından aylık ek olarak 100 ya da 200€ arasında bakım için kullanma 

hakkına sahiptir 

Bu miktar yalnızca Nachbarschaftsheim e.V. gibi bu konuda uzmanlaşmış kurumlar 

tarafından kullanılabilir. 

Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V.  

Dünya görüşü ve politik açıdan bağımsız, sosyal, kamu çıkarlarına uygun Elberfeld`de farklı 

binalarda hizmet sunmaktadır. 

 

1949`dan beri ortak yönlendirme esasına dayanarak, bütün halkı ve yaş gruplarını kapsayan 

sosyal bakımı güvence altına alma amacını sürdürmektedir. 

 

Nachbarschaftsheim`in yaşlılar Forum`u yaşlı insanlar için çok sayıda çeşitli aktiviteler 

sunmaktadır. 

Haftada bir kaç defa bizim ikibuçuk saatlik demans gruplarımız olmaktadır. 

Grup Sorumlusu: Rukiye Temel 

Kontak, Danışma, Kayıt 

Telefon edin ya da uğrayın. Sizi  bu konuda telefonla ya da özel görüşmeyle bilgilendiririz. 

Johanna Niedermüller / Nachbarschaftsheim Wuppertal e. V. 

Platz der Republik 24 – 26 / 42107 Wuppertal 

Telefon 0202 2451960 / Telefax 0202 2451919 

niedermueller@demenz-gruppe.de /www.demenz-gruppe.de 

Bu bir Mehr Generationen Haus kooperasyon projesidir. 


