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Biuletyn informacyjny nr 39 

Konieczność opieki w przypadku dzieci i  
młodzieży 

 

Ze względu na wrodzoną chorobę, niepełnosprawność, wypadek lub z innych powodów 
konieczność opieki może występować również w przypadku dzieci.  

Rodziny stają w takim przypadku przez złożonymi wyzwaniami: Jakie są warunki dla 
stopnia opieki u dzieci? Jakiej pomocy potrzebują dzieci w przedszkolu i w szkole? 
Jakie właściwe środki pomocy i jaka przebudowa są dostępne dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością? W przypadku takich pytań poradnie opieki w Berlinie zapewniają 
rodzinom precyzyjne konsultacje i wsparcie. Są to informacje między innymi na 
następujące tematy: stopnia opieki, dostosowanie mieszkania i środki pomocy. 

Bardzo ważnym aspektem doradztwa jest odciążenie opiekujących się krewnych. 
Można to zrealizować przez świadczenia ubezpieczenia pielęgnacyjnego takie jak 
opieka zastępcza i krótkoterminowa oraz świadczenia opiekuńcze i odciążające. 
Specjalne oferty dostępne są dla rodzeństw.  

Celem jest opieka dostosowana do dzieci i młodzieży, poprawiająca ich sytuację 
życiową. Powinni zostać oni włączeni w system pomocy i opieki, aby uzyskać w ten 
sposób większą samodzielność w na co dzień i w całym życiu.  

Dzieci dorastają i ich potrzeby mogą się zmieniać z biegiem lat.  
Poradnie opieki doradzają w sprawach związanych z odpowiednimi ofertami. 

Socjalno-medyczna opieka nad rekonwalescentami  

Do 6 tygodni po pobycie stacjonarnym dziecka można na zalecenie wprowadzić opiekę 
ambulatoryjną w domu prowadzoną przez specjalistyczne organizacje, które 
przeanalizują potrzebę opieki, skoordynują zalecone działania i będą wspierać w 
realizacji działań.  

Centra socjalno-pedagogiczne 

Po skierowaniu przez lekarza prowadzącego w zespołach o różnej specjalizacji można 
skorzystać ze specjalistycznego doradztwa, diagnostyki, terapii oraz wczesnego 
wspomagania rozwoju.  

Służba zdrowia dla dzieci i młodzieży  

W każdej dzielnicy udzielane są prewencyjne kompleksowe informacje i konsultacje 
związane ze zdrowiem oraz odbywają się badania lekarskie dla osób do 18. roku życia. 

Służba psychiatryczna dla dzieci i młodzieży  

Tutaj dostępne są konsultacje psychologiczne oraz badania lekarskie dla osób do 18. 
roku życia. 

http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/images/stories/informationsblaetter/D-IB-16-Wohnungsanpassung.pdf
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/images/stories/informationsblaetter/D-IB-18-Hilfsmittel.pdf
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/images/stories/informationsblaetter/D-IB-8-Verhinderungs-Kurzzeitpflege.pdf
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/images/stories/informationsblaetter/D-IB-4-Betreuungs-und-Entlastungsleistungen.pdf
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Urząd ds. młodzieży  

Urząd ds. młodzieży zajmuje się świadczeniami ambulatoryjnymi i stacjonarnymi dla 
dzieci i młodzieży, jak np. pomoc rodzinna oraz pomoc w integracji dla dzieci i 
młodzieży z niepełnosprawnością mentalną lub fizyczną do 18. roku życia. 

Hospicja dla dzieci  

Od momentu zdiagnozowania choroby zagrażającej życiu ambulatoryjna służba 
hospicjum może zapewnić wsparcie w pokonaniu obciążenia psychicznego, a także 
opiekę. Hospicja stacjonarne zapewniają miejsce godne na czas pożegnania.  

Infolinia ochrony dzieci tel. 030 610066 

Infolinia ochrony dzieci to telefoniczna, całodobowa oferta doradztwa lub wsparcia 
finansowana z ubezpieczenia społecznego lub prywatnego oraz pierwszy punkt 
kontaktu dla osób, które martwią się dobrem dzieci i młodzieży.  

W poradniach opieki można uzyskać informacje oraz wsparcie w zakresie składania 
wniosków, sprzeciwów i poszukiwaniu alternatyw. 

Linki do ofert  

Oferty opiekuńcze i 
odciążające 
 

https://www.pflegeunterstuetzung-
berlin.de/unterstuetzung/uebersicht-aller-angebote 
 

Opieka krótkoterminowa dla 
dzieci i młodzieży 

 

https://kinderversorgungsnetz-
berlin.de/adressdatenbank?address_fulltext=kurzzeitpfle
ge 
 

Rodzeństwo http://berliner-geschwisterkinder.de/ 

Socjalno-medyczna opieka 
https://www.bunter-kreis-deutschland.de/ueber-uns-
standorte/standort-suche/?no_cache=1 

 

Centra socjalno-pediatryczne 
(SPZ)  
 

https://www.dgspj.de/category/berlin+sozialpaediatrische-
zentren  
https://kja-spz-berlin.de/index.php 

 

Urzędy d.s. młodzieży 

 

https://service.berlin.de/jugendaemter/ 

 

Hospicja dla dzieci 
https://wegweiser-hospiz-
palliativmedizin.de/de/angebote/kinder_jugendliche 

 

Informacji chętnie udzielą pracownicy poradni opieki 
www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Poradnie opieki są finansowane przez kraj związkowy Berlin oraz berlińskie kasy opiekuńcze i kasy 
chorych 
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