Ulotka nr 9
Opieka dzienna
Ludzie wymagający opieki mają możliwość otrzymania opieki przez część dnia poza
domem. W tym wypadku można na ten czas przejść na tak zwaną częściowo
stacjonarną opiekę. Prawo do opieki dziennej nie jest czasowo ograniczone.
Opieka dzienna jest stosowna, kiedy,


Następuje krótkoterminowe pogorszenie dotyczące konieczności opieki.



Kiedy opiekun ma być odciążony.



Kiedy opiekunowie chcą podjąć (pracę w niepełnym wymiarze godzin)
działalność zarobkową.



Kiedy osoba wymagające opieki wymaga nadzoru przez kilka godzin na
dzień.

W ośrodkach opieki dziennej starsi ludzie są pielęgnowani, otrzymują opiekę, a poza
tym żyją we własnym mieszkaniu. Przy osobach korzystających z opieki dziennej
zakłada się, że nadają się do transportu i nie leżą w łóżku i że opieka we własnym
domu jest zagwarantowana w nocy, w dzień i w weekendy.
Do każdego ośrodka opieki dziennej należy przewóz osób, który rano odbiera osoby
wymagające opieki z domu i po popołudniu odwozi je z powrotem. Przewóz przez
oferenta jest częścią składową usługi.
Ośrodek opieki dziennej oferuje np.:


Opieka i pielęgnacja przez fachowy personel;



Socjalne kontakty z innymi osobami wymagającymi opieki;



Aktywności i oferty, dostosowane do indywidualnych możliwości osób
wymagających opieki;



Wspólne posiłki;



Odciążenie opiekunów prywatnych.

Na opiekę dzienną zostaje w odpowiedniej kasie pielęgnacyjnej złożony wniosek
odnośnie częściowo stacjonarnej opieki podając ośrodek i częstotliwość korzystania z
jego usług. Kasa pielęgnacyjna przejmuje koszty za uwarunkowane opieką nakłady i
opiekę socjalną, nie przejmuje jednak kosztów za hotel i kosztów inwestycyjnych. W
ten sposób powstaje własny udział, w kosztach poprzez świadczenia opieki i dotyczące
ulgi (patrz ulotka 4). Kasa pielęgnacyjna rozlicza się bezpośrednio z częściowo
stacjonarnym ośrodkiem.
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Ubezpieczenie pielęgnacyjnie udostępnia dodatkowo do pieniędzy na opiekę i
pielęgnacyjnego świadczenia rzeczowego miesięcznie do dyspozycji następującą
sumę:
Stopień opieki

Usługa rzeczowa

1

-

2

689 €

3

1.298 €

4

1.612 €

5

1.995 €

Chętnie doradzą pracownikom ośrodka wsparcia d.s. opieki
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Podmiotami ośrodków wsparcia są land Berlin jak i kasa pielęgnacyjna i kasa
chorych w Berlinie.
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