
 
 

Uvažavanje 24-satne skrbi kao čvrstog modela pružanja skrbi 
Napredak. Stručna skupina od austrijskih vlasti zahtijeva bitno poboljšanje 

Mag. Harald G. Janisch, 
predsjednik stručne 
skupine za pružanje 
savjetovanja i skrbi pri 
Bečkoj gospodarskoj 
komori (WKW) navodi: 
„Naš model pružanja 
skrbi omogućava našim 
štićenicima da ostanu u 
svojim domovima do kraja 
života. Njegovatelji 
također veoma cijene ovaj 
uspješni model. To 
pokazuju tisuće 
njegovatelja koji 
desetljećima sa 
zadovoljstvom obavljaju 
ovu djelatnost i u njoj bi 
htjeli ostati do mirovine.” 
Stoga Janisch navodi 
zahtjeve koje je stručna 
skupina uputila 
austrijskim vlastima kako 
bi se uspješan oblik 24-
satne skrbi, ne samo 
održao, nego i nastavio 
poboljšavati: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Uvažavanje 24-satne 
skrbi kao čvrstog 
modela pružanja skrbi i 
njege osobama kojima 
su one potrebne. 
• Jasna predanost 
održavanju provjerenog 
modela pružanja skrbi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mag. Harald G. 
Janisch, 
predsjednik 
stručne skupine 
za savjetovanje i 
skrb pri Bečkoj 
gospodarskoj 
komori 

 
Štićenici mogu ostati u 
svom poznatom životnom 
okruženju; o njima skrbe 
osobe kojima već dugi niz 
godina vjeruju i koje čine 
dio obitelji. 

• Daljnje proširenje 
certifikata kvalitete ÖQZ-
24 

• Uključivanje stručnjaka 
iz stručne skupine za 
savjetovanje i skrb u radnu 
grupu za njegu. 

2. Povećanje 
subvencija za 24-satnu 
skrb 
• Utrostručenje 
subvencija: svako radno 
mjesto pružatelja skrbi 
treba financirati sa 1650 
eura mjesečno za dva 
njegovatelja (po 14 dana 
odnosno 825 eura po 
njegovatelju). Ovih 1650 
eura odgovaraju vladinoj 
potpori za primanje skrbi 
u Donjoj Austriji. 
• Temeljna revizija 
kriterija financiranja kako 
bi smjernice za 
financiranje bile 
transparentne, a primatelji 
sredstava zapravo mogli  
provjeriti uvjete 
financiranja ili na njih 
utjecati. 

• Poticanje usluga 
specijalizirane njege 
visoke kvalitete u okviru 
pružanja skrbi (posjete 
radi osiguranja kvalitete, 
delegacije) 

3. Jamstvo 
mogućnosti odabira 
između staračkog 
doma i 24-satne skrbi 
• Jednake mogućnosti 
odabira staračkih domova 
ili kućne skrbi: osobama 
kojima je potrebna skrb 
treba dati mogućnost da 
odluče koju opciju žele 
odabrati, bez obzira na 
financijske mogućnosti. 

Jednako postupanje s 
obzirom na usluge 
potpore u okviru 
zakona o socijalnoj 
pomoći za kućnu skrb u 
odnosu na staračke 
domove i jednake 
prilike u svim saveznim 
pokrajinama! 

4. Potpora i podrška 
njegovateljima 
• Stvaranje većeg 
financijskog okvira za one 
kojima je potrebna skrb 
kroz navedene subvencije 
za plaćanje većih 
honorara njegovateljima. 
• Stvaranje besplatnih 
mogućnosti 
osposobljavanja za 
njegovatelje 
• Poduzimanje mjera za 
zaštitu njegovatelja od 
svih oblika zlostavljanja, 
uznemiravanja i nasilja 

www.daheimbetreut.at 
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