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Serdecznie witamy w ewangelickiej Fundacji 
Diakonie w Herfordzie. 

Opieka i pielegnacja. Terapia. Mieszkanie i praca. 
Ewangelicka Fundacja Diakonie jest przedstawicielem socjalnych placowek i uslug. Ta 

Fundacja jest czlonkiem Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL) e.V. 

Obszary pracy sa domy starcow, bezdomnych jak i uzaleznionych gdzie Fundacja zatrudnia 

850 pracownikow. W ciagu roku otrzymuja tutaj okola 1500 ludzi porade, opieke i pomoc. 

Tutaj znajdziecie tez informacje na temat swiadczen ubezpieczenia opiekunczego, jak tez 

oferty dotyczace stalej opieki, opieki krotkoterminowej,domowej sluzby opiekunczej, 

demencji jak tez ogolne wsparcie na codzien. 

Wolne miejsca w domu starcow (seniora). 
Jesli szukacie wolnego miejsca w domu seniora i nie macie duzo czasu na telefonowanie? 

 zaden problem 

 kazdy z naszych doradcow poinformuje was gdzie sa wolne miejsca w placowkach 

Ewangelickiej Fundacji Diakonie. 

 wystarczy tylko zadzwonic! 

Przeglad naszych swiadczen jak i naszych placowek znajdziecie w nastepujacych broszurach 

ktore mozna bezplatnie pobrac z internetu. 

Stacjonarna opieka stala (Dauerpflege) 
Byc dobrze przyjetym i samemu decydowac o warunkach mieszkaniowych i o swoim zyciu. 

Potrzebujacym opieki, ktorzy posiadaja Pflegegrad 2 do 5, i wymagaja opieki w ciagu 24 

godzin na dzien, otrzymaja swiadczenia z ubezpieczenia opiekunczego w wypadku 

stacjonarnej opieki, ci ktorzy psiadaja Pflegegrad 1 otrzymaja dotacje. Wszystkie swiadczenia 

musza byc wczesniej zawnioskowane. Ponadto ubezpieczenie opiekuncze finansuje takze 

opieke aktiwizujaca wszystkim mieszkancom naszych placowek. 

 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 Grad 5 

Miesieczne doplaty 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00 

 

Oferty ubezpieczeniowe wzrastaja w miare wzrastania stopnia Pflegegrad. Przez to, dla 

wszystkich potrzebujacych opieki, ktorzy posiadaja Pflegegrad miedzy 2 a 5, wysokosc oplaty 

wlasnej jest taka sama, takze w przypadku kiedy swiadczenia pielegnacyjne sie zwieksza i 

ubezpieczenie stwierdzi podwyzszenie stopnia pielengnacji (Pflegegrad). 
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W naszych centrach mieszkalnych i opiekunczych otrzymacie pelna opieke. My oferujemy 

wam stala opieke i pomoc, potrzymujemy wasza samodzielnosc i niezaleznosc. U nas 

mieszkacie w przyjemnej atmosferze, decydujecie sami jak ma byc wasz pokoj urzadzony i 

udekorowany. 

Kasa opiekuńcza wypłaca dodatek do zwrotu kosztów opieki dla stopni od 2 do 5. Kwota ta 

wzrasta wraz z czasem trwania opieki w pełni stacjonarnej i jest obliczana na podstawie 

wkładu własnego i udziału w kosztach szkolenia. Nie zależy to od poziomu opieki. 

 do 12 miesięcy od 12 miesięcy od 24 miesięcy od 36 miesięcy 

dopłata 5 % 25 % 45 % 70 % 

Duza ilosc imprez i uroczystosci umozliwia wam mozliwosci nawiazania kontaktow z 

sasiadami. Nasze regularne oferty umozliwiaja wam rozwinac swoje zdolnosci,wspolnie 

spiewac jaki i trenowac wasza pamiec. Jako koscielne placowki odprawiamy msze, 

nabozenstwa, przyjecie komunii swietej, duszpasterstwo.Jestesmy chrzescijanska organizacja, 

dlatego wszyscy niezaleznie od wiary znajda u nas opieke. 

Opieka krotkoterminowa (Kurzzeitpflege) 
Pomoc po opuszczeniu szpitala, odciazenie dla osob opiekujacych. 

Jezeli ktos potrzebuje krotkotrwalej opieki w stacjonarnym osrodku,posiada Pflegegrad 2 do 

5, moze znalesc na okreslony czas miejsce i pomoc w naszych placowkach. 

Ta sytuacja moze nastapic np. po opuszczeniu szpitala, albo jezeli prywatna osoba opiekujaca, 

wyjezdza na urlop albo sama jest chora i opieka na okreslony czas jest niemizliwa, jak tez w 

naglych prywatnych sytuacjach krytycznych moze opieka krotkoterminowa przyniesc ulge i 

pomoc. 

Kazdy ma prawo na krotkotrwala opieke przez 8 tygodni w ciagu roku kalendarzowego, ten 

czas moze byc indiwidualnie podzielony. Jezeli oferty opieki (Verhinderungspflege), beda 

wykorzystane na krotkotrwala opieke, kwota do zwrotu wzrasta z 1 774 Euro do 3 386 Euro. 

Zasilek opiekunczy bedzie w tym czasie w polowie dalej placony. 

Ubezpieczeni z Pflegegrad 1 moga wykorzystac miesieczne odciazenie w wysokosci 125 Euro 

w celu oplacenia stacjonarnej krotkotrwalej opieki. Ubezpieczeni z pflegegrad 2 do 5 moga 

tez te sumy wykorzystac na pokrycie kosztow tej opieki. Kwoty , ktore nie beda w ciagu 

jednego miesiaca wykorzystane, moga byc w ciagu calego roku , jak tez w ciagu pierwsczych 6 

miesiecy nastepnego roku. 

O wysokosci aktualnych stawek na krotkotrwala opieke, i o wysokosci miesiecznych odciazen 

mozna sie dowiedziec w kasie opiekunczej, gdzie musi tez byc zlozony wniosek na opieke. 

Jezeli nie jest jeszcze stwierdzone ze osoba wymaga opieki i nie jest jeszcze ustalony stopien 

Pflegegrad, mozna skorzystac z krotkoterminowej opieki, jezeli w wyniku naglej choroby albo 
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naglego pogorszenia sie stanu chorobowego opieka domowa nie wystarcza. Taka sytuacja 

moze nastapic po opuszczeniu szpitala, albo po operacji ambulatoryjnej, albo gdy osoba 

chora wymaga opieki calodobowej. Na te oplaty na opieke krotkoterminowa mozna na 

podstawie § 39cSGB V w kasie chorych zlozyc podanie z lekarskim potwierdzeniem o 

wymaganej opiece. Prawo do opieki krotkoterminowej jest ograniczone do 8 tygodni, do 

lacznej sumy 1.774 Euro w ciagu roku kalendarzowego. Ta suma pokrywa tylko koszty na 

pomoc i opieke, koszty za mieszkanie, wyzywienie jak tez koszty inwestycyjne trzeba samemu 

pokrywac. 

W naszych placowkach znajdziecie sie w dobrych rekach. Nasza dobra opieka przyczynia sie 

do szybkiego polepszenia waszego stanu zdrowia. Obok dlugoterminowego planowania 

opieki krotkotrwalej pomagamy takze w naglych przypadkach. My przejmujemy podstawowa 

pielegnacje ciala, opieke medyczna i spoleczna. Wszystkie zalecane terapie moga byc w 

naszych placowkach dalej prowadzone. 

Opieka zapobiegawcza (Verhinderungspflege) 
Wspomaganie opiekujacej osby, jezeli dalsza opieka jest tymczasowo niemozliwa. 

Osoby potrzebujace opieki i posiadajacy Pflegegrad 2 do 5 maja prawo do opieki 

zapobiegawczej jezeli osoba pielegnujaca wyjezdza na urlop, albo sama zachoruje i 

przejsciowo nie moze prowdzic dalej opieki. Zastepcza opieke moze obiac osoba ze sluzby 

zdrowia, osoba spoleczna albo ktos z bliskiej rodziny. 

Czas opieki zapobiegawczej jest ograniczony do 6 tygodni w ciagu roku kalendarzowego, ten 

okres moze byc indiwidualnie podzielony, takze w formie godzinnej opieki. Do 806 EUR 

świadczeń z tytułu opieki krótkoterminowej można przeznaczyć na opiekę profilaktyczną. 

Przez to mozna w ciagu roku kalendarzowym 2418 Euro w tym celu wykorzystac. Podczas 

opieki zapobiegawczej bedzie w polowie dalej wyplacany zasilek opiekunczy. 

O wysokosci zasilku na opieke zapobiegawcza mozna sie dowiedziec w kasie opiekunczej. Tam 

tez nalezy zlozyc wniosek o przyznanie zasilku. 

My pomagamy wam przez profesionalna opieke, prowadzenie domowych obowiazkow, 

dlugoterminowo jak i sporadycznie co umozliwia wam pozostac w waszym zaufanym 

otoczeniu. 

Pielegnacja dzienna (Tagespflege) 
Serdeczna opieka. Zroznicowany design codziennej rutyny. 

Jako opieke dzienna mozna zrozumiec, czasowa opieke w jednym z naszych dziennych 

placowek. Kasa opiekuncza przy Pflegegrad 2 do 5 obejmuje koszty pielegnacji, opieki 

socjalnej, opieki medycznej jak tez koszty codziennego transortu z domu do naszej placowki. 

Zasilek opiekunczy bedzie w calosci dalej wyplacany. 
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Osoby posiadajace Pflegegrad 1 moga kwote ulgi w wysokosci 125 Euro przeznaczyc na 

pielegnacje dzienna, takze osoby posiadajace Pflegegrad 2 do 5 moga ta kwote przeznaczyc 

na ten cel. 

 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 Grad 5 

Miesieczne doplaty   125,00 689,00 1.298,00 1.612,00 1.995,00 

Nasze placowki opieki dziennej umozliwiaja wam dalej pozostanie w waszym zaufanym 

otoczeniu, w swoim mieszkaniu, a w ciagu dnia otrzymuja panstwo u nas pelna opieke i 

pielegnacje. Na zyczenie moze was nasza usluga transportowa rano z domu odbierac i 

popoludniu przywozic z powrotem. 

Dzien bedziecie spedzac w malych grupach, pod fachowa opieka. Przebieg dnia obejmuje 

przyjemne i smaczne sniadanie, dobry obiad, popoludniowa kawe jak tez indiwidualna 

opieke. Pomiedzy posilkami jest czas na wypoczynek, gimnastyke, wspolne spiewanie, 

indiwidualne rozmowy, cwiczenie pamieci, wspolne gotownie, imprezy. Mozecie nas poznac i 

spedzic niezobowiazujaco z nami jeden dzien. 

Domowa sluzba opiekuncza. (Ambulante Pflegedienst) 
We wlasnym mieszkaniu otrzymacie taka opieke jaka sobie zyczycie. 

W wlasnym mieszkaniu w zaufanym otoczeniu mieszkac i zyc, albo po opuszczeniu szpitala 

moc wrocic do domu- to jest mozliwe dzieki domowej sluzby opiekunczej, ewangelickiej 

Diakoni w Herfordzie. 

Domowa sluzba opiekuncza oferuje wam pomoc opieke i porade w wlasnym domu, w 

potrzebie takze kilka razy w ciagu dnia. Nasi pracownicy uwzgledniaja w czasie swojej pracy 

wasza indiwidualna sytuacje prywatna jak tez wasze socjalne otoczenie.Nasi pracownicy 

pracuja wspolnie z lekarzami, terapeutami, ubezpieczelniami, szpitalem itd. 

Domowa sluzba opiekuncza oferuje rozne uslugi wspomogajace: 

 Porady na wszystkie pytania dotyczace pomocy i opieki 

 Porady finansowe 

 Domowa opieka w ramach ubezpieczenia opiekunczego (np. pomoc przy codziennej 

pielegnacji ciala, ubieraniu, nietrzymanie moczu) 

 Domowa pomoc w ramach ubezpieczenia ( np. opatrunki ran, podawanie lekow, 

zastrzyki insuliny.) 

 Pomoc przy robieniu zakupow i prowadzenia domu 

 Opieka zapobiegawcza 

 Opiekunstwo 

 Porada i zalecenie urzadzen pomocniczych w opiece, pasujacych do waszych mieszkan 

 Posrednictwo w uzupelniajacych ofert i uslug 

 Dostawa posilkow do domu 
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 Wizyty doradcze, dotyczace zasilku opiekunczego wedlug §37 Absatz 3 SGB XI 

 Porada i instrukcje opieki czlonka rodziny w wlasnym mieszkaniu 

My informujemy was chetnie o naszych ofertach. 

Twoja osoba kontaktowa: 

Pflegedienstleitung 

Stefanie Messinger 

Tel.: 0 52 21 - 2 75 26-67 

Stv. Pflegedienstleitung 

Andrea Rösler 

Tel.: 0 52 21 - 2 75 26-67 

Staly stan wegetatywny, wspomaganie oddychnia. (Wachkoma und 

Beatmung) 
Kompetentna, neurologiczna stala opieka, Utrzymanie i wspieranie pozostalych zdolnosci. 

Przy stalej i krotkoterminowej opiece osob z nabytymi uszkodzeniami mozgu, dostepne sa: 

zasilek opiekunczy jak tez zasilek kasy chorych na pokrycie zwiekszonch kosztow leczniczej 

opieki. Te dodatkowe zasilki musza byc najpierw przez ubezpieczalnie przyznane. 

Jezeli nagla terapia jest zakonczona, rehabilitacja wykorzystana i domowa opieka nie moze 

byc zabezpieczona, w takich sytuacjach oferujemy opieke aktywizujaca i wsparcie 

terapeutyczne. My oferujemy fachowa opieke, calodzienne zaopatrzenie, dla ludzi w kazdym 

wieku, jak tez ze wszystkimi przyznanymi stopniami opieki (Pflegegrad). I posiadajacymi np.: 

 Urazowe uszkodzenie mozgu 

 Uszkodzenia mozgu w skutku niedotlenienia 

 Stan wegetatywny 

 Tracheostomia 

 Sztuczne oddychanie 

Centrum poradnictwa Demencji (Demenzberatungstelle) 
Indiwidualne porady w trudnych sytuacjach. Posrednictwo w uzyskaniu ofert odciazajacych. 

Ryzyko zachorowania na demencje wzrasta z wiekiem. W Niemczech choruja okolo 1,6 

milionow ludzi na demencje z tendencja wzrastajaca. Najbardziej ryzykowny wiek jest po 65 

roku zycia. Specjalisci przyjmuja ze ta suma podwoi sie do roku 2050. 

Diagnoza Demencji dezorientuje dotkniete osoby jak tez czlonkow rodziny w tym samym 

stopniu. 

Poniewaz wszyscy wiedza, ze dotkniete osoby traca stopniowo wydajnosc psychiczna jak tez 
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wlasna niezaleznosc. Te osoby wymagaja pomocy i wsparcia od innych. 

Demencja to jest szeroke pojecie, obejmujace wiele chorob. Najbardziej znana forma jest 

choroba Alzheimera. Wszystkie formy demencji prowadza to stracenia zdolnosci umyslowych. 

Osoby dotkniete ta choroba nie radza sobie z dzinnymmi problemami, ich zdolnosc do 

myslenia jest ograniczona, jak tez utrzymywanie socjalnych kontaktow staje sie niemozliwe. 

Ta sytuacja prowadzi do wymogu opieki i pomocy. Emocje u osob dotknietych demencja 

zostaja zachowane dlatego powinno sie te osoby powazac, i pokazyc tym osoba ze sa dla nas 

szczegolnie cenni. 

My pomagamy wam jako czlonkam rodziny dotknietej osoby, w waszej dalszej drodze 

zyciowej. My mozemy osobom dotnietych ta choraba, w duzej mierze pomoc w 

samostanowieniu i prowadzeniu znosnego codziennego zycia. My proponujemy konsultacje, 

pomoc w prowadzeniu zycia z osoba chora na demencje wspolnie z rodzina, przyjaciolmi i 

sasiadami. 

Osoba kontaktowa: 

My ofierujemy w calym okregu Herford bezplatna konsultacje na tematy dotyczace Demencji, 

Chetnie takze u was w domu. Skontaktuj sie z nami. 

Heidrun Mildner 

Kom.: 01 57 - 89 59 26 02 

Wolontariusze (Handelne Herzen) 
Pomoc w codziennym zyciu. Opieka i oferty odciazajace. 

Wolontariusze  z kregu Handelne Herzen pomagaja jako uznana instytucja opiekuncza 

odpowiednio do uznanego rozporzadzenia stanu NRW ( AnFöVO) osobom wymagajacym 

pomocy we wlasnym 

domu obojetnie w jakim wieku, jak tez osobom oferujacym opieke i innym opiekujacymi sie 

osobami. 

Handelne Herzen proponuja nastepujace oferty pomocy w zyciu codziennym: 

 rozmowy 

 glosne czytanie 

 cwiczenie pamieci, cwiczenia koordynacyjne (Gry ruchowe i planszowe, spiewanie, 

granie, malowanie) 

 wspolne spacery, odwiedzanie imprez, 

 pomoc w pracach domowych 

Te oferty sa indiwidualnie dostosowane do potrzeb, zyczen, umiejetnosci dotknietych 

choroba osob. Dlatego najpierw w prywatnych rozmowach najlepiej we wlasnym domu beda 

omowione mozliwosci zakresu wsparcia. Na podstawie wstepnych rozmow wyslemy 
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odpowiednich pomocnikow. 

Probujemy znalesc dla rodzin imigracyjnych pomocnikow z tego samegu kregu kulturowego. 

Dla wolontariuszy Handelne Herzen jest bardzo wazna, wysokiej jakosci pomoc w zyciu 

codziennym. Dlatego sa cie pomocnicy intensywnie szkoleni i profesionalnie wspomagani. 

Osoba kontaktowa: 

My ofierujemy w calym okregu Herford bezplatna konsultacje na tematy dotyczace Demencji, 

Chetnie takze u was w domu. Skontaktuj sie z nami. 

Heidrun Mildner 

Kom.: 01 57 - 89 59 26 02 

Ute Meyer zu Lenzinghausen (Spenge, Enger, Bünde) 

Kom.: 01 51 – 16 35 08 12 

Wolfgang Puls (Herford, Hiddenhausen) 

Mobil: 01 51 – 16 35 08 13 

Przypisy 
W tych przypisach znajdziecie informacje w roznych jezykach, na tematy zdrowia, opieki, 

demencji: 

www.migration-gesundheit.bund.de  

www.demenz-und-migration.de 

  

 

Evangelische Diakoniestiftung Herford 

Bünder Str. 15, 32051 Herford 

Tel.: 0 52 21 - 91 49-0 

E-Mail: hv(at)diakoniestiftung-herford.de 

 

 

 

 

http://www.migration-gesundheit.bund.de/
http://www.demenz-und-migration.de/

