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My o nás
Naše služby
náklady
Kontakt

Vaši rodiče bývali
pro vás tu!

A dnes

pomůžeme my jim!
Naše služby
Kompetentní partner
Bezplatná telefonická konzultace
Vytvoření nezávazné osobní nabídky založené na dotazníku, který jste vyplnili

Stáhněte si náš předběžný dotazník jako PDF pro stanovení potřeb.
Stáhnout PDF >>

V 5 krocíc In 5 Schritten zu Ihrer Pflegekraft!h k o5 5
šetřovatelce!
5 kroků k pomoci s výběrem seniora
Naše služby
•

Individuální poradenství
•

Posouzení potřeb

•

Výběr personálu
•

Podepsání smlouvy
•

Příjezd ošetřovatele

1. krok
Individuální, bezplatná rada
Mnozí příbuzní těch, kteří potřebují péči, jsou v obtížné situaci, protože musí rozhodnout ve velmi krátkém čase,
který ovlivňuje finanční i emoční stránku. Tuto situaci známe z vlastních zkušeností. Vysvětlujeme komplexně jaké
služby zahrňuje 24hodinové péče.

2. krok

Dokončíte požadavek dotazníku zcela a pravdivě
Popište vaši současnou situaci doma a vaše osobní pohodu. Vyplňte prosím vyplněný dotazník co nejdříve, a to
buď poštou, posílejte jej doporučeně, nebo jej odešlete faxem nebo skenujte a odešlete jej jako soubor PDF.

3. krok

výběr personálu
Hledáme vhodnou 24hodinovou sestru, která se velmi blíží vašim představám a požadavkům. Zpravidla vám
zašleme 2 až 3 návrhy personálu a vy si vyberete. Po výběru pečovatele, budeme kontaktovat pečovatelku a řídit
se žadatelem, že zprostředkujeme informace nebo domluvíme osobní diskusi. Domluvíme počátek a délku jejich
péče.

4. krok
Podepsání smlouvy
Každá dohoda vyžaduje právní jistotu obou stran! Doporučujeme vám, abyste uzavřeli smlouvu o poskytování
služeb s příslušnou partnerskou společností a rádi vám odpovíme na všechny otázky. V případě problémů jsme
vždy připraveni. Po podpisu smlouvy na obou stranách můžeme zorganizovat příjezd opatrovníka do Německa.

5. krok

Příjezd ošetřovatele
Začátek výkonu pečovatelské služby je pro všechny zúčastněné zvláštní situace a je proto samozřejmě
doprovázen a podporován námi osobně. Dáváme pečovatelům poctivý a transparentní přehled o jejich
úkolech, tak aby jim jejich činnosti byly dobře vytyčeny a nevznikaly žádná překvapení. Já nebo osoba mnou
pověřená navštívíme jeden den po příchodu nového pečovatele do vašeho domova. Cílem tohoto osobního
setkání je seznámit se osobně a zajistit, aby se zadané úkoly v péči také řádně prováděly . Díváme se
během této návštěvy také na ubytování a péči o pečovatelku s 24-hodinovou pracovní dobou a
upozorňujeme na možné nedorozumění. Jsme zde pro naše klienty (stejně jako pro vás) i pro pomocný
personál a poskytujeme okamžitou pomoc v případě problémů a nedorozumění.
Všechny pečovatelky jsou samozřejmě pojištěny k odpovědností za škodu -Evropské pojištění pro pečovatele je
povinné z naší strany. Personál má tedy vždy s sebou pojistnou kartu.
Odmítáme jakékoliv formy vykořisťování a nehlášené práce a nabízíme pouze 100% legálních modelů domácí
péče. Z tohoto důvodu má náš ošetřovatel certifikát A1. Doklad o právním přiřazení má podobu tzv formě A1, který
je vydán pouze zahraniční pojišťovací instituci sociálního úřadu, kde jsou zajištěné daňové odvody v souladu s
platnými právními předpisy země původu a pobyt opatrovníků je proto legitimní.

Vznik Seniorenhelfer-Agentur24
V roce 2010 si má tchýně, tedy 87 let, zlomila pravé stehno. Po chirurgickém zákroku měl být její pravý kolenní
kloub nahrazen umělým. Bohužel se po rehabilitaci vrátila ke svým vlastním 4 stěnám jako k těžce postižená
osoba. Její manžel, tchán, nebyl schopen se starat o ženu ve věku 89 let.
Takže moje žena a já jsme hledali způsob, jak se vyhnout scénáři "ošetřovatelský domov"! Musíme najít co
nejdříve někoho, kdo je přátelský, poctivý, důvěryhodný a motivovaný pečovatel.
Sám s mou ženou jsme provozovali společnost s 20 zaměstnanci v té době. Jeden z mých spolupracovníků byl
Polák, který stále měl kontakty ve své vlasti. Prostřednictvím agentury jsme přišli s naším první
ošetřovatelce. Pracovala 2 měsíce a poté se vrátila do své vlastní rodiny v Polsku. Po této době k nám přišla další
přátelská sestra. Zůstala také 2 měsíce. Takže ve dvouměsíčním rytmu byla zajištěna péče o tchýni. Bohužel
zemřela v červnu roku 2011. Můj tchán se v té době dostal cukrovku. Musel sledovat utrpení své ženy a nemohl ji
pomoci.Byly to strašné časy!
Za ta léta, až do února 2016, kdy zemřel můj tchán, jsme získali mnoho zkušeností o různých agenturách, o
vystupování pečovatelů. Hlavně co se týče rozdílů mezi informacemi o zdravotní sestře v jejím osobního spisu a
realitou. K tomu nedostatečná kontrola úspěšnosti zdravotních sester a anonymita mezi agenturou a jejími
pečovateli. Tady vznikl můj nápad vzít to do vlastních rukou.
Odborná a seriózní fáze přípravy společně se specialisty z jednotlivých oblastí mi nyní dává příležitost dělat tuto
práci lépe než jiné agentury!
Claus Edom, obchodní ředitel společnosti

Naše obchodní zásady:

Žádná anonymita mezi naší agenturou a pečovatelkami

Neustálé řízení úspěchu pečovatele
Žádná anonymita mezi naší agenturou a vámi jako zákazníkem
Volná výměna pečovatele
Ukončení smlouvy
Omezená oblast pouze pro zemi Severní Porýní Vesfálsko
Osobní znalosti agentury
Kvalifikovaný a motivovaný tým pečovatelů
Průběžné zajištění zákonných požadavků
Transparentnost a poctivost!

Naším cílem jsou
šťa st n í a spokojeni lidé na obou

stranách
KONTAKT >>

Poradíme vám individuálně a bezplatně!
kontakt

Jméno (povinné)
Telefon (požadováno)
E-mailová adresa (povinné)

zpráva

odeslat

Düsseldorf 33a | 40667 Meerbusch
info@seniorenhelfer-agentur24.de
Telefon | Fax
02132 6857181
02132 6857097

Claus Edom
výkonný ředitel

Preis
Cenová kalkulace
V následujícím cenové kalkulace vám ukážeme na základě společné žádosti, protože náklady na profesionální
round-the-clock péči sestavit doma východoevropské pečovatele a to, co tvrdí, mohou být uplatněny proti
sociálních fondů a státem.
V tomto příkladu předpokládáme pečovatele, který poskytuje péči, má zkušenosti s péčí o pacienty a v této
souvislosti provádí jak ošetřovatelskou, pečovatelskou, tak domácí práci pro pacienta.
V tomto příkladu lze také předpokládat, že sestra má průměrné znalosti německého jazyka. Příklad výpočtu
se vztahuje na průměrný využitý výkon.

Základní péče je:
Pomoc při osobní hygieně, jako je praní, sprchování nebo koupání, oblékání a svlékání, používání toalety,
péče o vlasy a ústa nebo opuštění lůžka

Preisbeeinflussende Faktoren
Faktory ovlivňující cenu
Kvalifikace pečovatele
Povaha a rozsah činností, které mají být prováděny
Vzdělání sestry
Noční práce
Úroveň péče
Pomoc při péči o jiné příbuzné
Odpočinek pro pečovatele
Jsou ostatní lidé v domácnosti, kteří se o ně starají nebo se o ně starají?
Řidičský průkaz pečovatele
Úroveň znalostí německého jazyka pečovatele
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