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 Bilgi broşürü no. 6 

 Hanede yardım 
 
Bazi insanlarin alisveris, yemek pisirme veya ev temizlemede yardima ihtiyaçlari olur. 

Saglik sigortalari basvuru üzerine agir hastaliklarda özellikle hastane yatisindan sonra ev isleri 
yardimcisinin masraflarini karsilar. (Bkz. Bilgi brosürü No. 1 Evde hasta bakimi). 

Bakim sigortasindan parasal destek alan kisiler, bu parayi kendilerinin organize ettigi bir ev 
isleri yardimcisi için kullanabilirler. 

Ayni bakim hizmetlerinden veya bilesik hizmetlerden faydalaniliyorsa ev isleri yardimi gezici 
bakim hizmetleri tarafindan saglanabilir (bkz. Bilgi brosürü No. 2 Bakim ihtiyacinin kriterleri). 
Saglik veya bakim sigortasi kapsaminda ev isleri yardimi için bir hak söz konusu degilse ev 
isleri yardimcisinin masraflarini kisi kendisi karsilamalidir. Kisinin kendi geliri ev isleri 
yardimcisinin masraflarini karsilamak için yeterli degilse sosyal hizmetlerden mali destek alma 
olanagi vardir. (Bkz. Bilgi brosürü No. 37 Bakim yardimlari). 
Ev islerinde destek konusunda farkli yardim olanaklari söz konusudur: 

Alisveris yardimlari 

- Pazar arabasinin kullanilmasi 

- Bölge mobilite yardim hizmetlerinin eslik etmesi (bkz. Bilgi brosürü No. 20 Mobilite yardimi) 

- Konut yapi kooperatifleri veya kuruluslarinin kooperasyon sirketleri veya özel programlari 
- muhtelif servis saglayicilari, kismen araç hizmeti dahil 

Paket servisi 

- Büyük marketler ve içecek bayileri, kismen sadece online siparis edilebilir 

- Eczaneler tarafindan ilaç servisi 

- Muhtelif servis saglayicilari 

Genel olarak ürünlerin düsük bir ek bedel karsiliginda eve teslim edilmesi için asgari bir siparis 
tutan vardir. 

Öğle yemeği  

Topluluk halinde öğle yemeği  

Uygun maliyetli öğle yemekleri çoğu durumda topluluk halinde yenebilir. Muhtelif programlar 
bulunmaktadır, özellikle yaşlı insanlar için ör.  

 Bakımevleri  

 Mahalle merkezleri, komşu buluşmaları, yaşlı buluşma merkezleri  

 Kamu idaresinin kantinleri, şirket kantinleri  
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 Büfeler ve restoranlar  

 Kasaplar  

Gezici öğle yemeği servisleri  

Gezici öğle yemeği servisleri ile sıcak yemekler veya derin dondurulmuş menüler isteğe göre günlük 
veya haftalık olarak eve getirilebilir. Birçok gezici öğle yemeği servisi hizmet sağlayıcısı farklı yemek 
türleri de sunuyor, ör. tam değerlikli yemek, hafif yemek, farklı diyet yemekleri (ör. diyabet yemeği, 
püre).  
Hizmet sağlayıcıları arasında fiyat farkı olduğundan kıyaslama yapmakta her zaman fayda var. 
Sıcak tutma cihazı, derin dondurucu veya mikrodalga fırın gerekiyorsa servis sağlayıcılardan ücret 
karşılığında kiralanabilir.  

Düşük gelir durumunda sosyal hizmetlerden yardım alma olanağı bulunmaktadır. Bu yardım, 
gelirinizin ve varlıklarınızın düzeyine bağlıdır.  

Öğle / akşam yemeği için gezici hizmetler aşağıdakiler tarafından da sunulur:  

- Kantinler  
- Catering şirketleri  
- Kasaplar, çoğu zaman sadece yakın çevre  
- Büfeler ve restoranlar  

Evin temizlenmesi  

Ev temizliği, pencerelerin silinmesi ve evde yapılması gereken başka işlerin yapılması hizmetlerini 
yürüten farklı hizmet sağlayıcılar vardır. Bu hizmetlerin çalışanlarının sosyal sigortası bulunur. Bazı 
konut yapı kooperatifleri veya şirketlerinin kendileri bu hizmeti uygun fiyatla sunarlar veya işbirliği 
yaptıkları şirketlere aracılık ederler.  
Özel yardımcı çalıştıran kişiler, yaptırılan işin kapsamı az olsa bile sosyal sigorta yükümlülüğünün 
bulunduğunu göz önüne almalıdır. Sigorta bildirimi ev işleri yardımının sağlık sigortası üzerinden 
yapılabilir.  
Konuya ilişkin ilave bilgi için Minijob merkezine müracaat edin:  
Tel: 0355 2902-70799 Pazartesi - Cuma, Saat 7:00 ila 17:00  
www.minijob-zentrale.de  

Bakım destek noktasının çalışanları size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklar 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Bakım destek noktalarının sorumlu kurumları Berlin eyaleti ve Berlin'deki bakım ve hastalık kasalarıdır 
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