
 
 

Признаване на 24-часовата грижа за утвърден стълб  
Напредък. Специализирана група изисква значителни подобрения от политиците 

маг. Харалд Г. Яниш, 
председател на 
специализираната група 
„Консултиране и лични 
грижи“ към Виенската 
търговска камара 
(WKW), заявява: 
„Нашият модел дава 
възможност на хората, 
нуждаещи се от грижи, 
да останат в собствените 
си домове до края на 
живота си. Този успешен 
модел се цени високо и 
от самите лични 
асистенти. 
Доказателство за това са 
хилядите лични 
асистенти, които работят 
с удоволствие тази 
професия от 
десетилетия и биха 
искали да продължат да 
го правят, докато се 
пенсионират.“ В тази 
връзка Яниш изброява 
исканията на 
специализираната  група 
към политиците, за да 
може не само да се 
запази успешната форма 
на 24-часова грижа, но и 
да се подобри: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Признаване на 24-
часовите грижи за 
утвърден стълб в 
областта на грижите 
за нуждаещи се хора 
• Безспорен 
ангажимент за 
запазване на изпитания 
модел на лична грижа. 
Лицата, за които се 
полагат грижи, могат да 
останат в познатата им 
среда; за тях ще се 
грижат хора, които често 

 
 
 
 
 
 

маг. Харалд Г. 
Яниш, 
председател на 
специализиран
ата група за 
лични грижи 
към Виенската 
търговска 
камара (WKW), 
заявява: 

 

ги познават от много 
години и които са 
интегрирани в 
семейството. 

• По- нататъшно 
разширяване  
на сертификата за 
качество OQC - 24 
• Включване на 
експерти на 
специализираната група 
„Консултиране и лични 
грижи“ в работната 
група за грижи. 

2. Увеличаване на 
финансирането за 24-
часови грижи 
• Утрояване на 
финансирането: Всяко 
място да бъде 
субсидирано с 1650 евро 
на месец за двама лични 
асистенти (по 14 дни, т.е. 
825 евро/човек). Тези 
1650 евро съответстват на 
разходите от държавния 
бюджет за едно място за 
личен асистент в Долна 
Австрия. 
• Основно 
преразглеждане на 
критериите за 
финансиране, за да се 
гарантира, че насоките 
за финансиране са 
прозрачни и 
изпълнението на 
условията от 
получателите на 
финансирането може да 
бъде действително 
проверявано или 
повлиявано. 

• Насърчаване на 
услугите за осигуряване 
на качеството в рамките 
на личните грижи 
(посещения за 
осигуряване на 
качеството, делегиране) 

3. Гарантиране на 
възможност за избор 
между старчески 
дом и 24-часови 
грижи 
• Равнопоставеност на 
избора между 
старчески дом или 
грижи от личен 
асистент:  хората, 
нуждаещи се от грижи, 
трябва да получат 
възможност да решат 
кой вариант искат да 
изберат, независимо от 
финансовите им 
възможности. 
• Равно третиране по 
отношение на 
помощните услуги, 
предоставяни 
съгласно 
законодателството за 
социално 
подпомагане, 

за нуждаещите се от 
грижи в сравнение с 
домовете за възрастни 
хора и в цялата страна! 

4. Финансиране и 
подкрепа на 
личните асистенти 
• Увеличаване на 
финансовите 
възможности за 
нуждаещите се от грижи 
чрез гореспоменатите 
субсидии за заплащане 
на по-високи хонорари 
на личните асистенти. 
• Създаване на 
възможности за 
безплатно 
допълнително 
обучение на личните 
асистенти 
• Предприемане на 
мерки за защита на 
личните асистенти от 
всички форми на 
злоупотреба, тормоз и 
насилие. 

www.daheimbetreut.at 
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