Masraflar

Bize ulaşım

Bakım ve koruma yasasına dayanan davanın prosedürinde bakım ve koruma işlemleri sonucunda
bir takım masraflar doğmaktadır. Eğer finansal
şartlar yeterliyse tüm bu masraflar bakım ve
koruma talebinde bulunan kişi tarafından
karşılanacaktır.

Bezirksamt Altona
Fachamt für Hilfen nach dem Betreuungsgesetz
Betreuungsstelle Hamburg
Beratungsstelle für rechtliche Betreuung und
Vorsorgevollmacht

Bakım ve korumanın başlaması
Bakım ve koruma mahkeme kararının gönderilmesiyle birlikte başlar. Hukuki temsilci bakım
ve korumayı üstlenecek kişiyi bu iş için yükümlü
kılar ve kendisine bakıcı kimliğini verir.

Winterhuder Weg 31, 22085 Hamburg

Tel. 040-428 63-60 70
Faks 040-427 90 25 60
E-Posta beratungrechtlichebetreuung@altona.hamburg.de

www.hamburg.de/betreuungsrecht
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Lütfen önceden danşma konuşması veya tasdik
için randevu almayı unutmayınız.

traße

Pazartesi, Salı ve Perşembe Saat 9.00 – 12.00
arası ve Saat 13.00 – 16.00 arası, Cuma Saat
9.00 – 12.00 arası ve randevu ile sizlere yardımcı
olmaya hazırız, telefonla veya kişisel konuşma
olsun – istek üzerine doğrudan evinizde yardımcı
oluyoruz.

traße

Kanals

e

raß

-St

rtz

e
h-H

we
Hof

Bizim Hizmet Saatleri

Arndts

Bakım ve koruma mahkeme kararıyla son bulur.
Bakılan ve korunan kişi ile bakımı ve korumayı
üstlenmiş olan kişi, bakım ve korumanın kaldırılması için mahkemeye bir dilekçe verebilir. Eğer
mahkeme bu talebi kabul ederse, bakım ve koruma son bulur.

Hofweg

Bakım ve korumanın sonu

Mahkeme
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MUNDSBURG
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Danışmanlık Ofisi Winterhuder Weg 31, köşe
Zimmerstraße’de bulunuyor. HVV Otobüsleri 25,
172 ve 173 hemen önünde duruyor, Beethovenstraße durağı. Bi sonraki engellis erişimi Mundsburg Metro Istasyonda bulunuyor.
Baskı bilgileri
Yayınlayan:
Hamburg serbest liman şehri
Altona bölge dairesi
Bakım ve koruma yasasına göre yardım şubesi
Winterhuder Weg 31, 22085 Hamburg
Durum: Aralık 2016

Adli bakım ve
koruma davası

Mahkeme

Bakıcı atanması istemi
için dilekçe verilmesi

Bakım ve koruma
dairesi çalışanıe
Sorumlu idare

Dava, bakım ve koruma mahkemesinde bir bakıcı
atanması istemiyle başlar.
Bakım ve koruma mahkemesi bu dava ile sorumludur ve yönetir.
Hakim, davaya kimlerin katılabileceğine karar verir.
Bu kişiler genelde sosyal yardım dairelerindeki çalışanlar, tıbbi bir bilirkişi ve hukuki bir temsilcidir.
Davaya katılanlar dava devam ederken ilgili vatandaşla iletişime geçer ve aile yakınlarıyla da görüşür.
Hakim, bakım ve koruma dairesinin ve bilirkişinin
görüşlerini alır ve ilgiliyle konuşur. Elde edilen tüm
sonuçlar duruşma sırasında ele alınır ve bunun
neticesinde hakim son kararını verir.
Hakimin bu kararıyla bir bakım ve korumanın
gerekli olup olmadığı, eğer gerekliyse ne kadar
süreyle ve hangi alanda gerekli olduğu ve bakıcı
olarak kimin atandığı tespit edilir. Yazılı karar ilgiliye, bakım ve koruma dairesine, bakıcıya ve hukuki
temsilciye tebliğ edilir.

Adli bakım ve koruma davası

Bakım ve koruma
mahkemesi
Hakim
● İlgililerle şahsen

Sosyal yardım görevlisi
● gilinin güncel yaşam duru-

muyla ilgili bilgiler toplar

● Bir bakım desteğinin gerekli

olup olmadığını, gerekliyse ne
tür bir desteğini gerekli olduğunu araştırır ve kimin bakıcı
olarak atanabileceğini belirler

görüşür

● Tüm sonuçları bir

Bilirkişi

● Davanın sonunda

Psikiyatri  nöroloji uzman
doktoru

arada değerlendiri
bakım, görev alanı,
bakıcı ve bakım süresi
hakkında yazılı bir
karar verir

● Tıbbi bir rapor hazırlar
● Günlük hayatında bakım

talebinde bulunan kişinin
hayati şartlar ve olaylarla
baş edebilmesini zorlaştıran
bir hastalık ve/veya engel
olup olmadığını değerlendirir

Adli temsilci
● Kanuni dava hükümlerine

Karar

İlgili ihtiaç
sahibi vatandaş

uyulup uyulmadığını
kontrol eder
● İlgili kişiyi mahkemede
temsil eder

Bakıcı
Bu kişi, aile çevresinden biri, bir yakını, bir
derneğe bağlı bir uzman kişi ya da meslek
olarak bakıcılığı tercih
etmiş ve resmi tanınmış bir kişi olabilir

