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VİCTOR-GOLLANCZ-HAUS BAKIMEVİ

İKAMET

Ortak – Birlikte –
Hepimiz için

Böyle İkamet
Edersiniz!

Bireysellik Arzu
Edilmektedir!

Olabildiğince bugüne kadarki yaşam alışkan-

Bakımevimiz 123 tek kişilik odalarıyla beraberlik

Tabiki ufak mobilya ve özel eşyalarınızlada odanızı

lıklarınızı devam ettirmek suretiyle, kendinizi

içerisinde „ev ortamı rahatlığı” imkanı sunmakt-

donatarak zevkinize göre kişisel bir görünüm

evinizdeymiş gibi hissetmenizi istiyoruz. Dünya

adır. Aydınlık odalarımızın herbiri takriben 20

kazandırabilirsiniz.

görüşünüz ve dini inancınız ne olursa olsun, birbi-

metrekare genişliğindedir. Odanın temel donanımı

rine karşı saygılı davranış bizim için çok önemlidir.

elektrikli otomatik ayarlanabilen ortopedik yatak,

Bu nedenle merkezimizin sloganı yukarıdada

komedin, köşe oturma seti ve gömme dolaptan

belirttiğimiz gibi: „Ortak-Birlikte-Hepimiz için” dir.

oluşmaktadır. Radyo, telefon ve uydu televizyon
için gerekli bağlantılar mevcuttur.

Victor-Gollancz-Haus Bakımevinde
Yaşam ve Bakım

Her odada duşlu banyo ve tuvalet bulunmaktadır.
Buna ek olarak her katta bakıma muhtac insanların özel ihtiyaclarına uygun hidrolik banyo vardır.

Birliktelik, beraberlik bizim için çok önemlidir ve

Her odada bulunan acil cağrı sistemi ve yangın

buna aileniz, yakınlarınızda dahildir. Bu nedenle

alarm sistemleri günün her saatinde kendinizi

ailenizin ve yakınlarınızın desteğine ihtiyacımız

emin hissetmenizi sağlar.

vardır. Ziyaretleriyle ve kutlamalarımıza verdikleri
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destekle, yakınlarınız bizlere önemli katkıda bulun-

Odalar dört katta bulunan 10 ikamet gurubuna

maktadırlar. Bunun dışında sizin için çeşitli aktivite,

dağılmıştır ve birbirleriye yuvarlak camekanlı ge-

eğlence ve kutlama programlarımız vardır.Bakım

niş yapı sayesinde bir birlik arzetmektedirler. Her

alanında, kültürel özelliklerinizi dikkate alan, mah-

katta bulunan yuvarlak camekanlı geniş yapı´nın

remiyet ve özel kişilik alanlarınıza saygı gösteren

altındaki alanlar günlük buluşma merkezi görevi

bakım hizmeti veriyoruz.

görmektedir.
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AKTİVİTELER

Beraberce Yaşamak!
Victor-Gollancz-Haus´da aktiviteler

Victor-Gollancz-Haus Bakımevinde
Düzenli Aktivitelerimizin Listesi

Bina sakinlerimizin mutlulukları bizim için çok

• Resim

önemlidir. Günlük hayatımıza eğlence, mutluluk

• Kültürel ve musiki etkinlikler, sergiler

ve zihinsel aktivite´de dahildir.

• Oyunlar ve hafıza jimnastiği
• Müzik söyleme gurupları

Katlarda bulunan ortak mekanlardaki buluşma ve

• Hareket

sohbetlerin yanında, bina sakinlerimizin katılabi-

• Öğle sonu kulüp etkinlikleri

lecekleri düzenli aktivite programlarımız vardır.

• Film gösterimi

Bunların dışında ikamet alanlarında düzenli olarak

• Yakın akraba, eş ve dost akşamları

kahvaltı, kahve, yemek pişirme programları ile

• Protestan ve Katolik dini ayinleri

müzik ve şarkı programları icra

• İmamın Cuma günleri Müslüman bina sakinle-

edilmektedir.

rine yönelik sohbeti ve Kur´anı Kerim tilaveti

Sanat ve el becerileri atölyemizden, basın kulübune, gazete, kitab okuma saatinden, hafıza
oyunlarına kadar çeşitli aktivite programları
gerçekleştirilmektedir.
Bu programlara sağlık durumları nedeniyle
katılamayan bina sakinleri düzenli olarak ziyaret
edilip, onların da hayata katılmalarına gayret
edilmektedir.
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SAĞLIK VE MUTLULUK

SAĞLIK VE MUTLULUK

Kurumsal Tamgün Bakım –
Kişisel İhtiyaçlarınıza Göre

Doktor
Hizmetleri

Demanslı
İnsanlar

İmkanı olduğunca bakımınızı evinizde alıştığınız

Şimdiye kadarki sağlık hizmeti aldığınız aile (ev)

Demanslı insanların daha çok ilgi ve alakaya ih-

şekilde yapıyoruz. Kişisel yardım ihtiyacınızı

doktorunuz, bakımevimize düzenli olarak gele-

tiyaçları vardır. İki ikamet istasyonumuz demanslı

dikkate alarak, kendi kendinize bakabilmeniz için

bilmesi halind, sağlık hizmetine devam edebilir.

insanlara hizmet vermektedir. Özel ilgi ve bakım

rehberlik yapıyoruz veya günlük bakımda sizi des-

Aksi takdirde,bakımevimizi düzenli olarak ziyaret

hizmetlerimizle demanslı sakinlerimizin normal

tekliyoruz. Tamamen bizim yardımımıza ihtiyacınız

edebilen başka bir doktorun size sağlık hizmeti

bir yaşam sürmelerini sağlamaktayız. Bir bölümü

varsa, o zaman bakım hizmetlerinin tümünü biz

vermesini sağlayabiliriz.

içerisinde bulunulan mevsimle bağlantılı aktivitele-

üstleniyoruz. Profesyonel bakım personelimiz,

rimizle demanslı sakinlerimizin geçmişteki tecrübe

kurumumuzun genel prensiplerine uygun olarak

ve hatıraları tazelenmektedir.

sakinlerimizi aktive edici ve onların ihtiyacına
uygun profesyonel bakım hizmeti verirler.

Fizik Tedavi
ikamet ettıginiz odanızda da

Bu aktiviteler bazen ikamet istasyonları ile doğrudan bağlantılı bahçede de yapılmaktadır.

Doktorunuzun gerekli görmesi ve gerekli reçeteyi

Size Bakan Yakınlarınız
Olmadığı Zaman –
Kısa Süreli Bakım

yazması durumunda fizik tedavi hizmeti verilir.

Günlük yaşam ve özel akti-

Arzu etmeniz halinde bu hizmeti ikamet ettiginiz

vitelerin yanında hizmet

odanızda da verebiliriz.

binasındaki

diğer

aktivilerede katılma
imkanı tabiki vardır.

Daimi bakım hizmetinin yanında kısa sürelibakım hizmetide veriyoruz. Örneğin bakım yapan
yakınınızın izine gitmesi veya herhangi bir sebepten belli bir süre bakma imkanı olmaması
durumunda, kısa süreli bakım hizmeti vererek,
size yardımcı olabiliriz.
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TAT VE LEZZET

Böyle Tadını
Çıkarırsın!

Victor-Gollancz-Haus Bakımevinde
Yemek ve İkram Servisleri

Yaşlılara özel restoranımızda yakınlarınızla da

Bakım Hizmeti verdiğimiz sakinlerimize günlük

yemek yiyebilirsiniz. Her gün üç mönü arasından

zengin kahvaltı, taze çorba, tatlı dahil öğle mönüsü,

seçim yapabilirsiniz. Günlük geleneksel, vejeteryan

öğle sonu kahve pasta servisi ve ak şam yemeği

veya helal mönümüzden istediğinizi seçebilirsiniz.

servisleri yapmaktayız. Arada ufak açlıklarınıza

Biz taze hazırlanmış mönülere değer veriyoruz.

karşıda servislerimiz vardır.

Helal mönü ile Müslüman sakinlerimizin yemek

Bakım hizmeti verdiğimiz sakinlerimiz, yemeklerini

konusundaki dini vecibelerini ve damak tatlarını

özel odalarındamı, diğer sakinler ile beraber ortak

dikkate alıyoruz. Yakın çevremizde yaşayan

mekanlardamı yada restorandamı yiyecekler,

yaşlılarıda restoranımızda ağırlamaktan mutluluk

kendileri karar verirler.

duyuyoruz.

Victor-Gollancz-Haus Bakımevinde
Kafeterya

Kutlama!
Doğum gününüzü yada başka ailevi kutlamalarınızımı yapmak istiyorsunuz? Kafeteryamızın-

Taze hazırlanmış kahve, dondurma ve pastaların

personeli size bu konuda yardımcı olur.

tadını merkezimizin zemin katında bulunan
kafeteryada misafirlerinizle birlikte çıkarın. Kafeteryamız hergün saat 14:00 ile 16:00 arasında
sizlerin hizmetindedir. Bilhassa güzel havalarda
kafeteryamızın terası sizleri hoşça vakit geçirmeye
davet eder.
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İNANÇ VE DİN

Kültürlerarası
Yaşam
Bakımevimizin çeşitli insanların yaşadığı ortak

çevresinde faaliyet gösteren üç Katolik kilisesi

bir mekan olmasını istiyoruz. Toplum ne kadar

tarafından düzenlenen Fronleichnam – Katolik

renkli ise, o kadar birarada yaşam tecrübesi

Yortu´su yılın doruk noktası denebilecek önemli

vardır. Bu nedenle sınırlarımızı aşarak, çesitli din

kutlamaları arasındadır.

ve kültürlere mensup insanlara hizmet veriyor ve
böylece hepsine ortak bir yaşam alanı sunmaktan

Bakım hizmeti verdiğimiz Müslüman sakinlerimizin

mutluluk duyuyoruz. Bakım hizmeti verdiğimiz

alışageldikleri gibi dinlerini yaşayabilmelerine

sakinlerimizin bireysel dindarlıklarına gereken

katkıda bulunabilmek için ibadetlerini yapabilece-

saygıyı gösteriyor ve onların dini ve kültürel

kleri mescidimiz vardır. Yakın çevremizdeki cami

hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. Biz Hıristiyan

derneğinin imamı Cuma günleri Cuma namazından

ve Müslüman dini bayramları beraber kutluyoruz.

sonra bakım hizmeti verdiğimiz Müslüman sakinlerimizle sohbet ve Kur-an´ı Kerim tilavet etmektedir.

Her yıl Ramazan ayında bir defaya mahsus iftar
programı, Ramazan ve Kurban Bayramları davet-

Bakım hizmeti verdiğimiz Hıristiyan sakinlerimiz

leri bakımevimizin gelenek haline gelen ve yıllık

içinde Protestan ve Katolik ayinleri her hafta

organizasyon planlamalasında önemli yer tutan

yapılmaktadır. Manevi telkin hizmeti ise Protestan

önemli etkinliklerimiz arasındadır. Bu bayramları

manevi telkin elemanı tarafından verilmektedir.

bakım hizmeti verdiğimiz sakinlerimiz, yakınları,
personelimiz ve bakımevimizin kadim dost ve

Çok sayıda personelimiz iki dil konuşmakta ve

destekçileri ile beraberce kutlamaktayız.

çeşitli kültürlere mensuptur. Bunun önem verdiğimiz ve vermekte olduğumuz dini ve kültürel

Aynı şekilde diğer Hıristiyan dini ve mevsimsel

hassyiyetleri dikkate alan bakıma önemli katkısı

bayramları da beraberce kutluyoruz. Advent ve

vardır.

büyük Noel kutlamalarının yanında bakımevi
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İNANÇ VE DİN

İDARE VE DİĞER HİZMETLER

Bakımevinde
Manevi Telkin

Victor-Gollancz-Haus Bakımevinin
İdaresi

Hıristiyan ve Müslüman manevi telkin uzmanları

İdare Bakımevine taşınmada, yeni ikamet kayıt

bakımevinde hizmet veriyorlar. Bakım hizmeti ver-

işlemlerinde yardımcı olur, bakım hizmeti gören

diğimiz sakinlerimizi hayatın zor anlarında yalnız

sakinlerin kurum para hesaplarını tutar.

bırakmıyorlar. Bakım hizmeti verdiğimiz Müslüman
sakinlerimizle Müslüman dini kuruluşların cemaati
yakın ilişki içerisindedirler.

Ayrı İbadet
Mekanları

Kuaför
Salonu
Özel bir kuaför bakım hizmeti gören sakinlere
hizmet vermektedir. Bakım hizmeti gören sakinler
doğrudan yada bakım personeli aracılığıyla kuaför-

Bakım hizmeti verdiğimiz yaşlılarımızın bakıme-

den randevu alabilirler. Kuaför hizmetleri aktuel

vimizde inançlarını yaşamalarını istiyoruz. Bunun

ücret listesi katlardaki duyuru panolarında asılıdır.

için her zaman ibadetlerini yapabilecekleri ibadet
mekanlarımız vardır.

Müslümanlar için
İkamet Grubu

Ayak
Bakımı
Ayak Bakımı bakımevimizin bakım hizmeti verdiğimiz sakinlerimizin sağlık ve mutluluğu için verilen
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Bakımevimizdeki bir ikamet istasyonu bakım

rutin hizmetlerindendir, ihtiyaç halinde her zaman

ihtiyacı olan Müslüman yaşlılar için ayrılmıştır.

ayak bakımı hizmeti alınabilir.
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Victor-Gollancz-Haus
Kurmainzer Straße 91
65936 Frankfurt am Main / Sossenheim
MARTIN CREDÉ
TELEFON:

069 299807-410

FAX:		

069 603210-453

E-MAIL:

martin.crede@frankfurter-verband.de

DR. HÜSEYİN KURT
TELEFON:

069 299807-421

MOBIL:

0152 22662243

E-MAIL:

hueseyin.kurt@frankfurter-verband.de

Daha geniş bilgi icin internet adresimiz:
www.frankfurter-verband.de

Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe e. V. ´a ait bir kuruluştur
Gummersbergstraße 24 • 60435 Frankfurt • Tel.: 069 299807 - 0

