
 

Pro Senectute Kanton Zug  

Yaşlılıkla ilgili sorularınız için yetkili kurum  
 
 
60 yaş ve üstü kişiler ve yakınlarına yönelik hizmetimiz 
 
Pro Senectute Kanton Zug, Zug kantonundaki yaşlılık ile alakalı sorularda en önemli hizmet kuruluşudur. 100 yılı 
aşkın bir süredir yaşlıların sağlığı, onuru ve hakları icin angaje oluyoruz ve onların ihtiyaç ve ilgilerinin yanı sıra 
akrabalarının ve yakınlarının’da ihtiyaçlarına odaklanıyoruz.  
 
 
 
 
 

Sosyal Hizmetler   
Ücretsiz danışmanlık ve destek  

 
• Sosyal sigorta sorularında  
• Hizmet ve yardımların tedariği  
• Oturma imkanları ile alakalı danışmanlık ve huzurevine giriş  
• Emeklilik öncesi tedbirler ve Docupass  
• Bütçe ve mali sorularda yardım/destek  
• Kişisel sorunları aşmaya yönelik yardım/destek  

Unterägeri: Sosyal hizmetler, Unterägeri’de "Sosyal ve Sağlık" (belediyenin bir bölümü) tarafından yapılır  
 

Sosyal Hizmetler –  Kurumun 
Hizmetleri*   
• Gelir yönetimi ve Yediemin    
• Vergi beyannamelerinin doldurulması  
• Ev değiştirme ve Huzurevine giriş’te destek  
• Ölüm sonrası destek 

 
 
 
  
 
Unterägeri: Unterägeri’de oturanlara bireysel bir çözüm üzerine konuşmak için bizimle iletişime geçmeni rica ediyoruz.   
 

Ev’de yardım*   
• Günlük yaşam’da yardım  
• Akrabalara destek  
• Ev işlerde, alış veriş‘te ve yemek yapmak’ta destek  
• Temel bakim  
• Liselilerin yardımıyla temizlik hizmeti  
• Eger mümkünse, hep aynı kişi destek veriyor 

  
 
 
*Ücretli hizmetler sosyal olarak derecelendirilmiş tarifelere göre ücretlendirilir. 



 

 
60 yaş ve üstü kişiler ve yakınlarına yönelik hizmetimiz  
 
 

 

Kurs imkanları   
• Eğitim ve Kültür • Hafıza eğitimi 
•    Sanat ve yaratcılık • Ücretsiz buluşmalar 
• Emeklilikle alakalı seminerler • Hareket ve spor 
• Diller • FitGym ve Aquafitness 
• Bilişim Bilimi (Informatik) • Bisiklet turları 
• Müzik ve şarkı • Doğa   
• Sağlık   

 
 
 
 

Yardım malzemelerinin bulunduğu 
özel mağaza   
• Yaşlılık için geniş ürün yelpazesi  
• Kendi uzmanları tarafından danışmanlık ve montör ile  
• Tekerlekli sandalye ve bakım yatağı kiralama  
• Muhtaç insanlara oturma ve maliye ile ilgili danışmanlık  
• Mağaza, Zug şehrinde merkezi bir konuma sahiptir  
• Online mağaza: www.hilfsmittel-ps.ch   

 
 
 
 
 

 
Genel bilgiler   
Kurumun açılış saatleri:  
 
Pazartesi – Cuma Saat 08.30-11.30 arası / 14.00-17.00 arası 

 
Mağazanın açılış saatleri:  
 
Pazartesi Saat 13.00 ve 18.00 arası/ Salı-Cuma: 08.00 ve 17.00 
arası 

 
Telefon numerası: 041 727 50 50  
Websayfa: www.zg.prosenectute.ch  
E-posta adresi: info@zg.prosenectute.ch  
Online mağaza: www.hilfsmittel-ps.ch 

 
Diller: Büromuzda size şu dillerde danışmanlık ve destek 
sağlayabiliriz: Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca. Bu 
dillerden herhangi birini konuşamıyorsanız, lütfen görüşme de 
tercüme etmesi için yanınızda birini getirin. 

 


