Porady
Doradzamy bezpłatnie i pomagamy w
znalezieniu odpowiedniej oferty dla
potrzebujących i ich rodzin.
Państwo otrzymacie informacje w zakresie
pomocy starczej , również w języku ojczystym.
Pomagamy w składaniu podań o uprawnienia i
świadczenia aby ukształtować dzień powszedni.
W razie potrzeby mogą nasi międzynarodowi
ochotnicy towarzyszyć państwu w znalezieniu
instytucji lub poradni pomocy starczej

Finansowanie i dodatkowe
wsparcie

HeHanI e.V.

Helfende Hand International

Kasa chorych wspiera ludzi którzy posiadają
stopnień opiekuńczego 125€ miesięcznie .
Proszę przyjąć tą możliwość świadczeń aby
odciążyć dzień powszedni w opiece codziennej!
Dla państwa i państwa bliskich będzie to
wzbogaceniem.
Skontaktujcie się państwo z nami! Chętnie w
naszym biurze albo u państwa w domu.

Kontakt:
Helfende Hand International HeHanI e.V.
im Quartiersbüro Weststadt
Fürther Straße 194, 90429 Nürnberg
Tel: 0911 50739242
E-Mail: info@hehani.de
Web: www.hehani.de

Ufundowane przez:

Propozycja odciążenia dla osób starczych i ich rodzinWrażliwie kulturowo ,
międzynarodowe i w wielu
językach
Polnisch

Porady dla osób potrzebujących
opieki

Odciążenie rodziny która opiekuje
się potrzebującymi krewnymi

Wolontariusze

Towarzysząca opiekunka / opiekun

Nasi przeszkoleni międzynarodowe pomocnice /
pomocnicy mogą parę godzin w tygodniu zająć
się państwa krewnymi w państwa mieszkaniu.
Następujące aktywności w zależności od potrzeby
i życzeń są możliwe:

Towarzysząca opiekunka / opiekun doradzi i
pomoże państwu w organizowaniu i poradzeniu
sobie w dniu codziennej w pielęgnacji państwa
krewnych.

Rozmowy w języku ojczystym przy kawie
czy herbatce,
Spacery,
czytanie na głos,
gry, ćwiczenie pamięci i wiele innych.
Państwo w tym czasie możecie bez wyrzutów
sumienia zająć się sobą.
Opieka nad państwa krewnymi jest zapewniona
przez naszych ochotniczych pomocników.

Oni doradzą i proponują jak państwo na własne
zdrowie lepiej uważać możecie aby opiekę
ułatwić.
Towarzysząca/ towarzyszący opiekun zwrócą
państwa uwagę na istniejące
urządzenia ,oferty i zachęcają aby te roszczenia
przyjąć.
Bo również państwo musicie uważać na swoje
zdrowie.

Odciążenia w codzienności
Osoby towarzyszące w dniu codziennym

Nasi przeszkoleni opiekunowie wspomagają w
codziennych czynnościach i wykonują wspólnie
z państwem domowe zadania.
Towarzyszenie przy zakupach albo odwiedziny grupy rekreacyjne
wspólne gotowanie
Pomoc przy organizowaniu rytmu codziennego i wiele innych
Korzystając ze wsparcia naszych opiekunów
możecie państwo tak długo jak to możliwe jest
we własnych czterech ścianach mieszkać.

Pomoc domowa w zakresie
Nasi ochotnicy i ochotniczki pomogą państwu
przy:
sprzątaniu i porządkach
wyżywieniu
praniu
pielęgnacji kwiatów
tygodniowe zakupy

