Biuletyn informacyjny nr 15
Lista kontrolna mieszkania z opieką dla
osób starszych / mieszkanie z obsługą
Mieszkania z obsługą (patrz również biuletyn informacyjny nr 14 Mieszkania z obsługą)
znacznie różnią się pod względem wyposażenia oraz oferty usług, a także kosztów. Ta
względnie nowa oferta nie jest jednak odpowiednia dla każdego. Z tego powodu ważne
jest, aby wcześniej uzyskać informacje w miarę możliwości o wszystkich dostępnych
ofertach pomocy i opieki. W razie wyboru takiej formy zamieszkania przekazujemy
niewielką listę kontrolną pomocną podczas oglądania miejsca zamieszkania.
Otoczenie mieszkania
Czy w pobliżu znajdują się punkty usługowe, takie jak bank, sklepy
tak
spożywcze, fryzjer, gabinety lekarskie?
Czy znajdują się obiekty do wspólnego spędzania czasu, takie jak
tak
kawiarnie, restauracje, pomieszczenia do realizacji swoich zainteresowań?
Czy jest park lub ogród?
tak

nie

Czy jest bezpośrednie połączenie z siecią komunikacji publicznej?

tak

nie

Czy wielkość obiektu jest odpowiednia?

tak

nie

Czy obiekt jest przystosowany dla seniorów i osób niepełnosprawnych (np. tak
dostęp bez barier do budynku, szerokie drogi bez przeszkód, winda z
drzwiami automatycznymi)?

nie

nie
nie

Mieszkanie
Czy wyposażenie mieszkania jest zgodne z oczekiwaniami?

tak

nie

Czy mieszkanie jest przystosowane dla seniorów i osób
tak
niepełnosprawnych (np. toalety i prysznice przystosowane dla
niepełnosprawnych, szerokość drzwi co najmniej 80 cm, dostęp bez stopni
do balkonu lub tarasu, brak progów w mieszkaniu)?
Czy jest balkon lub taras?
tak

nie

Czy mieszkanie można później przystosować do własnych potrzeb?

tak

nie

Czy pakiet usług ma jak najmniejszy zakres?

tak

nie

Czy jest oddzielna umowa w sprawie opieki?

tak

nie

Czy w domu pracuje specjalista (społeczno-pedagogiczny) w zakresie
informacji, doradztwa i świadczenia usług?

tak

nie

nie

Usługi podstawowe
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Czy w biurze codziennie są pracownicy?

tak

nie

Czy są usługi dozorcy? (Należy dopytać, jaki zakres obejmują!)

tak

nie

Czy jest 24-godzinny telefon alarmowy?

tak

nie

Czy jest zapewniona opieka w przypadkach nagłych lub w razie choroby?
(Zapytać o zakres i świadczenia usługi!)
Czy są wspólne obiady?

tak

nie

tak

nie

Czy jest oferta spędzania wolnego czasu?

tak

nie

tak

nie

Czy oferta usług fakultatywnych jest zgodna z oczekiwaniami, życzeniami i tak
potrzebami?
Czy jest dokładne zestawienie kosztów?
tak

nie

Czy okres wypowiedzenia usług fakultatywnych jest uregulowany umową?

tak

nie

Czy rozmowa informacyjna ze strony prowadzącego dom była
tak
szczegółowa i fachowa?
Czy podczas pierwszej rozmowy był czas na omówienie osobistych życzeń tak
i potrzeb?
Czy istnieje ograniczenie przyjęć związane z koniecznością opieki?
tak

nie

Czy w przypadku konieczności intensywnej opieki można pozostać w
mieszkaniu?

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Usługi fakultatywne
Należy uzyskać obszerne informacje na temat oferty związanej z usługami
fakultatywnymi!
Czy usługodawcę można dowolnie wybrać?

nie

Informacje i kryteria przyjęcia

nie
nie

Treść umowy
Czy umowy są sporządzane oddzielnie (umowa najmu i umowa w sprawie
opieki)?
Czy koszty czynszu, eksploatacji oraz usług podstawowych i
fakultatywnych są szczegółowo rozpisane?
Czy terminy wypowiedzenia umowy najmu i w sprawie opieki są
uregulowane umownie?

Informacji chętnie udzielą pracownicy poradni opieki
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Poradnie opieki w Berlinie są finansowane przez berlińskie kasy opiekuńcze i kraj związkowy Berlin
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