
 
 

Recunoaș terea serviciilor de îngrijire 24/24h ca pilon tradiț ional 
Specialiș tii solicită îmbunătăț iri sesizabile din partea clasei politice federale 

Mag. Harald G. Janisch, 
conducătorul secț iunii 
pentru asistenț a ș i 
îngrijirea persoanelor din 
cadrul Camerei de 
Comerț  Viena (WKW), 
precizează: 
„Pentru persoanele 
îngrijite, modelul nostru le 
oferă posibilitatea de a 
rămâne acasă până la 
sfârș itul vieț ii. Modelul 
este foarte apreciat chiar 
ș i de îngrijitori. Acest 
lucru este confirmat de mii 
de îngrijitori care fac cu 
drag această meserie de 
zeci de ani ș i care doresc 
să continue să lucreze 
până la pensionare.” 
Aș adar, Janisch enumeră 
pentru clasa politică 
solicitările secț iunii, nu 
doar pentru menț inerea 
serviciilor de îngrijire de 
tip 24/24h, dar ș i pentru 
îmbunătăț irea acestui 
model: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Recunoaș terea 
serviciilor de îngrijire 
24/24h ca pilon 
tradiț ional în 
domeniul asistenț ei ș i 
îngrijirii persoanelor 
dependente 

 
pentru păstrarea 

modelului dovedit de 
îngrijire a persoanelor. 

 
 
 
 
 

 
Mag. Harald G. 
Janisch, 
conducătorul 
secț iunii pentru 
asistenț a ș i 
îngrijirea 
persoanelor din 
cadrul Camerei 
de Comerț  
Viena 

 

Persoanele îngrijite pot 
rămâne în mediul cu care 
s-au obiș nuit, unde sunt 
îngrijite adesea de aceeaș i 
persoană timp de mulț i 
ani ș i care s-a integrat în 
sânul familiei. 
 Modernizarea 

certificatului de calitate  
ÖQZ-24 

 Implicarea unor experți 
ai secțiunii pentru 
asistența și îngrijirea 
persoanelor în forțele de 
îngrijire speciale.

 

2. Majorarea 
fondurilor pentru 
îngrijirile 24/24h 

 Triplarea fondurilor: 
Pentru fiecare post, ocupat 
de 2 îngrijitori, trebuie 
alocați 1 650 de euro pe 
lună (câte 14 zile, astfel 825 
de euro pentru fiecare 
îngrijitor). Această sumă 
de 1 650 de euro 
corespunde cheltuielilor 
din bugetul public pentru 
un loc într-o instituție de 
specialitate din regiunea 
Austria Inferioară. 
 Stabilirea fundamentală 
a criteriilor de finanțare, 
pentru a permite efectiv 
verificarea transparentă a 
normelor de finanțare de 
către beneficiari și pentru 
a le permite să influențeze 
condițiile de finanțare. 

 Finanțarea în cadrul 
sectorului îngrijirii 
persoanelor care să 
asigure calitatea 
serviciilor (inspecții și 
delegații pentru 
asigurarea calității) 

3. Asigurarea 
posibilității de a alege 
între o instituție 
specializată sau 
îngrijirea 24/24h 

 Egalitatea între 
instituțiile specializate și 
îngrijirile la domiciliu : 
Persoanele dependente ar 
trebui să aibă posibilitatea 
de a alege, independent de 
mijloacele lor financiare, 
varianta pe care o doresc. 
 Egalitatea de tratament 
în privința 
indemnizațiilor acordate 
în temeiul legilor privind 
ajutoarele sociale pentru 
serviciile de îngrijire a 
persoanelor 

în raport cu instituțiile 
specializate și indiferent 
de locul din țară! 

4. Promovarea și 
susținerea 
îngrijitorilor 
 Crearea unei marje 
financiare mai mari pentru 
persoanele dependente 
prin intermediul 
fondurilor menționate 
anterior din care să se 
plătească indemnizații 
mai mari tuturor 
îngrijitorilor pentru 
serviciile prestate 
 Crearea de cursuri de 
specializare pentru 
îngrijitori 
 Luarea de măsuri în 
vederea protecției 
îngrijitorilor împotriva 
tuturor formelor de abuz, 
de hărțuire sau de violență 

www.daheimbetreut.at 
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http://www.daheimbetreut.at/

