
Gdzie można odnaleźć adresy 
usług opieki i domów opieki?

W broszurce „(Ratgeber Demenz)” tej, można znaleźć 
wszystkie adresy i numery telefoniczne. Tą broszurę 
można dostać w urzędzie powiatowym (Kreisverwaltung), 
w Punkcie wsparcia w sprawie opieki (Pflegestuetzpunkt) 
i w gminnych urzędach (Gemeindeverwaltung) i 
ratuszach (Rathaus).

Znaleźć można tą broszurkę również w Internecie. 
Adres jest:
http://www.kaiserslauternkreis.de/fileadmin/media/
dateien/jugend/soziales/ratgeber/demenz.pdf

Ta broszurka jest tylko w języku niemieckim!!! 
Jak się prawidłowo opiekować?
Ubezpieczenie pielęgnacyjne oferuje kursy, na których 
można się nauczyć prawidłowej opieki. Na przykład: 
jak kogoś przesadzić z łóżka na wózek. Proszę się 
kontaktować z ubezpieczeniem
pielęgnacyjnym. Te kursy są bezpłatne.

W skrócie
 * porada w punkcie wsparcia do spraw opieki
 * wniosek do ubezpieczenia pielęgnacyjnego
 * dziennik opieki pisać
 * wniosek do urzędu socjalnego
 * skorzystać z kursu opieki
 * postarać się o broszurkę „poradnik demencji”   
   (Ratgeber Demenz)

Wydawca:
Urząd powiatowy (Kreisverwaltung) Kaiserslautern
Oddział socjalny 4.2 – Pomoc socjalna 
(Fachbereich – Sozialhilfe)
Lautererstrasse 8, 67657 Kaiserslautern

Osoba kontaktowa:
Heiko Becker, Kierownik Centrum Pomocy 
(Leitstelle Aelterwerden)
Tel.: 0631 7105248
Fax.: 0631 7105566
E-Mail: heiko.becker@kaiserslautern-kreis.de

Poradnik w sprawach opieki 
domowej i pozadomowej!
Jakie są możliwości?
Kto może pomóc?

Soziales



„Starzeć się w domu”
Większa ilość osób chętnie zostałaby w domu jak 
najdłużej!

Nagle człowiek potrzebuje pomocy!
W czasie wypadku albo choroby, starszy człowiek 
potrzebuje szybkiej pomocy. Wtedy, pomagają 
przeważnie dzieci albo partner. W takim razie 
utrzymanie porządku i zrobienie prania jest konieczne 
(gospodarstwo domowe - Hauswirtschaft).
Ponad to, trzeba udzielić choremu pomocy w utrzymaniu 
higieny (podstawowa opieka - Grundpflege).
Oznacza to, że mają dużo pracy i w niektórych 
sytuacjach przydałaby się im pomoc.

Kto może Państwu poradzić?
Na terenie Powiatu Kaiserslautern znajdują się miejsca, 
w których można uzyskać porady i zwrócić się z 
pytaniami o pomoc dla chorych członków rodziny 
(Punkt wsparcia w sprawie opieki - Pflegestuetzpunk). 
Porady są bezpłatne.

Punkt wsparcia w sprawie opieki w Landstuhl 
(Pflegestuetzpunkt)
Mario Kelter
Telefon 06371 4921928
Wolfgang Steller
Telefon 06371 4921927
Kaiserstrasse 42, 66849 Landstuhl

Punkt wsparcia w sprawie opieki w Otterberg 
(Pflegestuetzpunkt)
Heike Greiner, Regina Moore
Telefon 06301 7181056
Martina Lessmeister
Telefon 06301 7181055
Geissbergring 2, 67697 Otterberg

Punkt wsparcia w sprawie opieki w Weilerbach 
(Pflegestuetzpunkt)
Martin Konieczko
Telefon 06374 0055156
Martina Lessmeister
Telefon 06374 9955155
Hüttengärten 20, 67685 Weilerbach

Kto może Państwu finansowo pomóc?
Pomoc z ubezpieczenia pielęgnacyjnego 
(Pflegeversicherung)
Każdy, kto potrzebuje opieki w podstawowym zakresie 
może ją otrzymać przez skontaktowanie się z Kasą 
Chorych (Krankenkasse).
Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku. Następnie, 
na polecenie ubezpieczenia pielęgnacyjnego 
(Pflegeversicherung) Komisja Medyczna Kasy Chorych 
(Medizinischer Dienst der Krankenkassen)
wydaje orzeczenie, w którym zostaje określone, 
jaka pomoc i jak często jest potrzebna.

Dziennik opieki (Pflegetagebuch)
Podstawą orzeczenia jest zapisanie codziennych 
czynności w opiece nad chorym (Dziennik opieki).
Taki dziennik opieki można otrzymać w Punkcie 
wsparcia w sprawie opieki (Pflegestuetzpunkt).

Pomoc z urzędu socjalnego (Hilfe vom Sozialamt)
W razie niewystarczających środków finansowych 
mogą Państwo zgłosić się do urzędu socjalnego. 
Pomoc socjalna jest uzależniona od dochodów i 
sytuacji majątkowej. Urząd socjalny znajduje się w
urzędzie powiatowym w Kaiserslautern (Kreisverwaltung).

Urząd powiatowy (Kreisverwaltung) Kaiserslautern
Oddział pomocy socjalnej 4.2 (Fachbereich 4.2)
Lautererstrasse 8, 67657 Kaiserslautern

Pomoc w domu opieki (Hilfe im Pflegeheim)
Pani Guenter     Telefon 0631 7105229
Pan Dein            Telefon 0631 7105504

Pomoc w domu (Hilfe zu Hause)
Pani Weilacher   Telefon 0631 7105293

Kto może Państwu w opiece pomagać?
Usługi pielęgnacyjne (Pflegedienste), wykonywane w 
domu. Domy dziennej opieki (Pflegeplaetze), 
- opieka w ciągu dnia. Na noc osoby wracają do domu.
Domy opieki (Pflegeheime), w których osoby 
zamieszkują i są pod całodobową opieką.


