صحيفة المعلومات

عد لألشخاص األكبر سنا  -المعيشة
رقم 14.خدمة العيش ال ُمسا َ
العديد من األشخاص األكبر سنا ً يريدون عيش حياة مستقلة في منزلهم الخاص إضافةً إلى سالمة إستطاعتهم الحصول على المساعدة
عد" أو "العيش الخدمي" يحاول معالجة هذه االحتياجات.
بسرعة وسهولة في حالة الحاجة" .العيش ال ُمسا َ
ت إضافية
عد الذي يوفر خدما ٍ
ُ
عد" ،والذي يُطلق عليه أيضا ً إسم "العيش الخدمي" هو شكل من أشكال مرفق العيش ال ُمسا َ
"العيش ال ُمسا َ
و/أو برامج جماعية ومرافق مجتمعية .تختلف مراكز عيش المسنين بشكل كبير بين بعضها البعض من حيث الموارد وطبيعة ومجال
عد" أو "العيش الخدمي" من حيث المرافق
عروض الخدمة .من األهمية بمكان معرفة أنه ليس هناك قوانين ُم ِلزمة "للعيش ال ُمسا َ
واألحكام التعاقدية وهيكل الرسوم أو لنوع الخدمات والرعاية ال ُمقدمين.
عند إبرام العقد ،يتعين أن تقوم بإيالء إنتباه خاص لنوع الخ دمات المشمولة في اإليجار وفي أحكام الخدمة األساسية ،ولنوع الخدمات
اإلختيارية التي يتم تقديمها مقابل رسم إضافي.
ع َدة" ،إال أنها اليمكن أن تحل محل دار الرعاية في جميع
على الرغم من جميع العروض والخدمات الخاصة بـ "المعيشة ال ُمسا َ
ً
الحاالت ،أي أن األشخاص ذوي الحاجة العالية للرعاية قد يحتاجون إلى اإلنتقال مرة أخرى .قد يكون من المفيد توافر دار للرعاية
تحت نفس السقف أو على نفس األساس.
عدة للمسنين ( ،)DIN 77800يُوصى بهذا الحد األدنى من المعايير اآلتية،
بموجب قانون المؤسسة األلمانية لمعايرة المعيشة ال ُمسا َ
والتي برغم ذلك اليتوجب ُمراعاتها من ِق َبل المالك:
الحد األدنى من المعايير للهياكل
بموجب معايير  DINللبيوت بالنسبة لألشخاص ال ُمعاقين حركيا ً أو األكبر سناً ،يتوجب أن تكون الشُقق مبنية بحيث تناسب األشخاص
ذوي اإلعاقة الحركية (مثال ،بدون ساللم أو عتبات ضمن وخارج الغرف وباب الدخول األمامي وباب الشقة أو في طريق الدخول إلى
البيت أو الشقة أو الشرفة أو التراس ،باإلضافة إلى مصاعد ذات أبواب أوتوماتيكية ،على أن تكون  80سم ،ودُش على المستوى
األرضي ،والخدمات المشتركة).
الخدمات األساسية
يتعين أن تتضمن الخدمات األساسية أخصائي (تعليم إجتماعي) يمكنه تقديم المعلومات واإلستشارة وتيسير الخدمات وخدمة إتصال
طواريء  24ساعة ،وخدمات نظافة وخدمات إصالح وبرنامج نشاط ثقافي.
الخدمات اإلختيارية
الخدمات ال ُمختارة فرديا ً عند الطلب يمكن أن تتكون من حزمة سالمة في حالة المرض ،والرعاية التمريضية الالزمة ،وتنظيف
المنزل ،والوجبات المشتركة ،وخدمات المغسلة ،وخدمة القيادة والمرافقة.
العقود
ع َدة تنشأ عن خليط بين تكاليف اإليجار والخدمات األساسية والخدمات اإلختيارية .من األهمية بمكان أن تكون
سا
م
ال
المعيشة
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ُ َ
ً
تكاليف الخدمة األساسية في أقل مستوى ممكن ،نظرا ألنه يتم تغطية تكاليف هذه الخدمات بواسطة جميع المستأجرين ،بغض النظر
عن الحاجة .يتعين أن يكون هناك عقدان منفصالن :عقد اإليجار وعقد الخدمة للخدمات األساسية واإلختيارية .يتعين أن تكون العقود
ُمفصلة وواضحة وأن تتضمن بيان نفقات يمكن التحقق منه مع اإلرتباط غير المبهم بالخدمات الفردية.
ع َده.
ع َده) في اختيار منزل للمعيشة ال ُمسا َ
تساعد صحيفة معلومات المستهلك رقم( 15.قائمة مراجعة المعيشة ال ُمسا َ
يسعد فريق عمل ُمنظمة دعم الرعاية بتقديم المشورة لك.
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