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Kadromuzda calisanlarimiz diger yabanci 
dillerde de hizmet vermektedir. Mesela:  

Arapça, İngilizce, Polonyaca ve Rusça. 
 

 
 

 
 

Bize nasıl ulaşabilirsiniz  
 
101, 106, 107, U11  No’lu tramvay ile 
„Rüttenscheider Stern“ durağı 

 
 Cıkıs “Folkwang-Museum” 

istikameti 
 200 metre Rüttenscheider Strasse 

“Museum” yönüne yürüyünüz  
 
Ofisimiz  

 Köşe Rüttenscheider Strasse 58  
 “Die Insel” Bistro üzeri 

 Bio-Markt “denns” karşısı 
 

 
 

 

Verein zur interkulturellen Beratung 

und Betreuung im Gesundheitsbereich 

von Essen und dem Ruhrgebiet e.V.  

 

Posta adresi (Dernek merkezi) 

ViBB Essen e.V. 

Eleonorastrasse 32, 45136 Essen 

Üyelik  

Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband (NRW)  

Essener Verbund der Immigrantenvereine  

İşbirliği 

Psychosoziale AG – AK 1 (Stadt Essen) 

AK Selbsthilfe & Migration (Stadt Essen) 

FAK Sozialpsychiatre (DPWV NRW) 

FAK Migration (DPWV NRW) 

 
 

 

 

 

Göcmenlere Yönelik 

 

Evde Bakım Hizmetleri  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Sizi … 

 

… ağır ruhsal sıkıntılarınızda, 

… günlük hayatınızı olabildiğince kendi 

başınıza ve kendiniz kararlaştırabilecek 

şekilde düzenleyebilmeniz konusunda, 

… alışık olduğunuz çevre içerisinde, 

… kültürel ve ailesel bağlarınızı gözardı 

etmeden, 

... destekliyoruz. 

 

 

Ekibimiz... 

 

… çokkültürlüdür ve çok profesyonel 

yapılandırılmıştır. 

… kendi içerisinde göç tecrübesi olan 

uzman elemanlardan oluşmaktadır. 

… psikolojik danışmanlık ve göçmenlik 

danışmanlığında tecrübesi olan bir ekiptir.  

.... ayrica Sosyal Hizmet Uzmani, Sosyal 

Pedagog ve Egitmenlerden olusmaktadir.  

 

 

Evde Bakım Hizmetleri  

 

Kendi başınıza, eşinizlen, cocuğunuzla 

birlikte bir evde yasıyorsanız ve refekat/  

hizmetimizden yararlanmak istiyorsanız, 

sizlere refakat hizmeti sunmakdayız. Sizin 

ile birlikte kisisel yardim plani gelistirip, 

düzenli araliklardaki görüsmelerde. 

Sizlere asagidaki gelirtilen konularda  

destekci olmakdayiz:   

 Ev idaresi destegi  

 Doktor ve hastane tedavilerinde 

 Mali işlerinizi yürütülmenizde,  

 Devlet kurumlarinda yada kuruluslarda 

yapilmasi gerekenler ve randevulara 

birlikte gitmek. 

 Mesleki konularda size destek olmak 

 Kendinizi rahat hissedebileceginiz bir 

sosyal cevre olusturmanizda ve bunu 

korumanizda destek 

 Günlük hayatinizin ve bos 

zamanlarinizin planlanmasina yardim 

 Düzenli olarak gerçekleştirilen karşılıklı 

özel görüşmelerle sorunların aşılması 

 Diğer hizmetlere aracılık edilmesi 

(Örneğin Sosyal psikiyatrik merkezlere) 

 Alisveristen, acil cagriya kadar cok 

cesitli hizmetler sunmakdayiz. 

 

 

Masraflar 

… düsük gelirli olunmasi durumunda LVR - 

Landschaftverband Rheinland tarafından 

karşılanmaktadır. Gecim masraflarinizin 

temini, Sozialamt veya emeklilik 

kasasindan kapatılmaktadır. 

 

 

Evde Bakım hizmetlerinden 

yararlanmak istiyorsaniz...  

 

Telefon veya şahsen irtibata geçmeniz 

gerekmektedir. Akabinde tanışma 

amacıyla bir ön görüsme gerçekleşir. 

Birlikte yardım planı oluşturulur ve bakım 

hizmetlerinin boyutu tespit edilir. Son 

olarak masrafları üstlenen kuruma başvuru 

yapilir. 

Sunduklarımız 

 

 Müracat edene ve ailelerine danışma ve 

bilgilendirme   

 Sıhhi İçtimai Kanunu’nun 53, 54 XII. 

maddeleri uyarınca kazandırma yardımı 

 Kisisel kriz durumlarinda özel destek 

 Tıbbi, bakimsall ve sosyal haklar 

kapsamındaki yardımlarda aracılık 

 Günlük hayatta göçmen olma 

durumundan kaynaklanan sorunların 

çözümünde yardım ve devlet daireleri, 

kurumları ve sosyal tesislerle idare 

konularında destek.  

 Grup etkinlikleri (Sohbet,Yemek pişirme 

grubu,Kahvalti gurupu, geziler vs.)  

 Göçmen dernekler ve kültürlerarası 

kuruluşlarla işbirliği  

 

 

ViBB Essen e.V. çalışmalarında “LVR” 

(Landschaftverband Rheinlad) ve “Der 

Paritätische”tarafindan desteklenmektedir.  
 

 

 

 


