
 
 

Uznanie 24-hodinového opatrovania ako etablovaného piliera 
Pokrok. Odborná skupina požaduje od spolkových politikov zreteľné zlepšenia  

Mag. Harald G. Janisch, 
predseda odbornej 
skupiny poradenstva pre 
osoby a opatrovania osôb 
v hospodárskej komore 
Viedeň (WKW), k tomu 
pokračuje: 
„Náš model opatrovania 
osôb umožňuje 
opatrovaným osobám 
zostať medzi vlastnými 
štyrmi stenami až do 
konca svojho života. A tiež 
opatrovatelia/ľky osôb 
tento úspešný model 
vysoko oceňujú. To 
ukazujú tisícky 
opatrovateľov/iek, ktorí/é 
už desaťročia ochotne 
pracujú v tomto povolaní 
a chcú zostať až do 
penzie.“ Preto Janisch 
spísal požiadavky 
odbornej skupiny na 
spolkových politikov, aby 
sa úspešná forma 24-
hodinového opatrovania 
nielen zachovala, ale 
naďalej zlepšovala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Uznanie 24-
hodinového 
opatrovania ako 
etablovaného piliera v 
opatrovaní a 
starostlivosti o ľudí, 
ktorí to potrebujú 
• Nesporná viera v 
zachovanie osvedčeného 
modelu opatrovania osôb. 
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Opatrované osoby môžu 
zostať vo svojom 
obvyklom prostredí bytu, 
mnohokrát ich veľa rokov 
opatrujú osoby, ktorým 
dôverujú a sú integrované 
do rodinného zväzku. 
• Ďalší rozvoj certifikátu 

kvality  ÖQZ-24 

• Zapojenie expertov/iek 
odbornej skupiny 
Poradenstvo pre osoby a 
opatrovanie osôb do 
operačnej skupiny 
Opatrovanie. 

2. Zvýšenie podpôr 
pre 24-hodinové 
opatrovanie 
• Strojnásobenie podpory 
Každé opatrovateľské 
miesto sa má podporovať s 
1650 eur za mesiac pri 
dvoch opatrovateľkách (na 
14 dní, teda 825 eur na 
opatrovateľku). Týchto 
1650 eur zodpovedá 
výdavkom verejného 
sektora na opatrovateľské 
miesto v Dolnom 
Rakúsku. 
• Základné prepracovanie 
kritérií podpory, aby 
smernice pre podporu boli 
transparentné a plnenie 
podmienok podpory 
príjemcami podpory 

sa mohlo aj skutočne 
kontrolovať, resp. 
ovplyvňovať. 
• Podpora odborných 
opatrovateľských 
výkonov zaisťujúcich 
kvalitu v rámci 
opatrovania osôb 
(návštevy zaisťujúce 
kvalitu, delegácie) 

3. Zaručenie 
možnosti voľby medzi 
domovom dôchodcov 
a 24-hodinovým 
opatrovaním 
• Zrovnoprávnenie 
možnosti domova 
dôchodcom alebo 
opatrovania osôb: Osoby 
vyžadujúce opatrovanie 
by mali dostať možnosť 
rozhodnúť sa nezávisle od 
svojich finančných 
prostriedkov, ktorú voľbu 
si chcú zvoliť. 
• Rovnaké zaobchádzanie 
vzhľadom na podporné 
výkony v rámci zákonov 
o sociálnej pomoci pre 
opatrovanie osôb 
v porovnaní s domovmi 

 dôchodcov presahujúce 
hranice všetkých 
spolkových krajín! 

4. Podpora a 
posilnenie 
opatrovateľov/ky 
osôb 
• Vytvorenie najväčšieho 
možného finančného 
priestoru na manévrovanie 
pri osobách vyžadujúcich 
starostlivosť 
prostredníctvom hore 
uvedených podpôr na 
zaplatenie vyšších 
honorárov za opatrovanie 
pre opatrovateľov/ky 
osôb 
• Vytvorenie bezplatných 
ponúk ďalšieho 
vzdelávania pre 
opatrovateľov/ky osôb 
• Prijatie opatrení na 
ochranu opatrovateľov/ky 
osôb pred všetkými 
formami zneužívania, 
obťažovania a násilia 

www.daheimbetreut.at 
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