
i

 يبرع

English  یسراف

Français Hrvatski

Русский Српски

Türk Polski

www.hamburg.de/hamburger-hausbesuch

 

ХАМБУРГЕР

КУЋНИ ПОСЕТИ

ЗА СТАРИЈЕ ГРАЂАНКЕ

И ГРАЂАНЕ

Хамбуршка кућна посета: 
Ко је понуђач?

„Хамбуршка кућна посета за старије 
грађанке и грађане“ је добровољна и 
бесплатна понуда службе за социјални 
рад.

Служба за социјални рад је наложила 
центру Албертинен Хаус да оснује 
стручну службу за Хамбуршку кућну 
посету за старије грађанке и грађане. 
Стручна служба организује кућне посете. 

Радујемо се разговору са Вама.
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Хамбуршка кућна посета: 
Добро обавештени  
живети код куће 

Живети активно и самоопредељено - и 
у старости је то оно што велика већина 
људи жели. У то скоро увек спада и жеља 
да се може што дуже живети и остати у 
познатом окружењу. Понуде и услуге у 
градском кварту су притом важна помоћ. 
То је оно што нуди „Хамбуршка кућна 
посета за старије грађанке и грађане“. 

Посетилац може да Вас упозна са 
разноврсношћу понуда и услуга у Вашем 
градском кварту. Затим можете заједно 
да размотрите да ли постоје одговарајуће 
могућности за Вас. Ако желите, саветница 
или саветник ће посредовати у контакту 
за понуде. 

Служба за социјални рад је наложила 
центру Албертинен Хаус да оснује 
стручну службу за Хамбуршку кућну 
посету за старије грађанке и грађане. 
Стручна служба организује кућне посете. 
Радујемо се разговору са Вама.

Хамбуршка кућна посета: 
Ваше теме су у центру пажње 

Током Хамбуршке кућне посете можете да 
разговарате о многим темама и питањима 
са саветницом или саветником, на пример 
о:
 
• здравственом стању
• окружењу и стамбеној ситуацији
• друштвеним контактима, друштвеној 
интеграцији
• мобилности, покретљивости и исхрани
• помоћи у домаћинству
• потребама за туђом негом и помоћи и 
нези од стране чланова породице
• волонтерском ангажману
• дигиталним комуникационим и 
информационим технологијама
• финансијској ситуацији

Да ли постоји нешто о чему бисте желели 
да разговарате? Онда ће Ваша лична 
жељена тема бити у центру пажње 
разговора.

Хамбуршка кућна посета: 
Овако ћете учествовати

• Напунићете 80 година у току године: 
Онда ћете од града Хамбурга добити 
рођенданску пошту са предложеним 
термином. 

• Имате мање или више од 80 година: 
 Онда нас једноставно позовите и 

закажите термин директно са стручном 
службом. 

У Хамбуршкој кућној посети можете да 
учествујете, без обзира да ли живите у 
свом стану или у установи за становање, 
односно у установи за негу. Разговор 
може да се одржи код Вас код куће или 
у Вашој окружној служби. На разговор 
можете слободно да позовете особу од 
поверења по свом избору. И наравно, 
разговор можете да прекинете у било ком 
тренутку. 

Да ли имате још питања? Онда нас 
слободно позовите. Телефон: 040 55 
81-4725 
Или нам пишите.

Хамбуршка кућна посета: 
У кратким цртама

• У разговору ћете бити обавештени 
о разноврсним понудама за старије 
грађанке и грађане у Вашем градском 
кварту.

• Разговор може да се одржи код Вас код 
куће или у Вашој окружној служби.

• На разговор можете слободно да 
позовете особу од поверења по свом 
избору.

• Ви одређујете трајање разговора.
• Напомена о корони: 
 Ради Ваше заштите, за особље које 

обавља посете важе строге хигијенске 
мере приликом кућних посета. 


