Мали повод,
велики учинак ...
Нису ли ћесто
свaкодневне ситнице,
које нам живот отежавају
или олакшавају?
Прегорела сијалица, и
кући управо нема
фластера, непрегледни
формулар ...
Лепо је да се има неког, тко ће да Вам
помогне.
Испитајте наше
додатне услуге,
специјлно скројене за
Вас и по повоњној
цени.

Слушати, пратити,
тешити и помагати ...
...спада код нас наравно увек уз то. Па
иако то понекада кошта и мало више
времена, Ви сте нам тога вредни. Наш
посао не схватамо само као посао, него
и као део кршћанског налога.
Слушамо када Вам је нетко потребан за
разговор, саветујемо Вас о свим
питањима око неге. Пратимо лица на
самрти, као и њихове
чланове породице. А тамо
где би услуга
превазилазила наше
властите снаге и
могућности, по жељи склапамо
контакте са црквеним заједницама и
стручним службама у месту.

Ружа за Вас ...

Све то наравно бесплатно.

Нега је наша снага,
али не и само нега.

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart
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Услуге за све око стана
и кућних љубимаца
Уколико сте већ муштерија Социјалне
станице и ми већ тако и тако долазимо код
Вас, обавит ћемо Вам и мале послове по
кући, које не можете сами урадити и који
не спадају у каталог давања од стране
Благајни.
Испразнити поштанско
сандуче, залити цвеће,
испунити формулар, однети
смеће и много другог.
Наравно да ћемо радо да се
побринемо и за Вашег
кућног љубимца.

Услуге за Вашу
сигурност
Понекада се не осећате сасвим добро и
били би сигурнији, када би нетко
једноставно само свратио до Вас или Вас
назвао?
Доћи ћемо код Вас,
колико често то
желите. А уколико
Вам је довољан
само позив, радо
ћемо да Вас
назовемо.
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Надгледање лекова и
лекарских одредаба
Пазимо уместо Вас да
имате довољно лекова,
који су Вам потребни и
наручујемо рецепте код
лекара. Сасвим
једноставно.
Уколико Вам је лекар преписао кућну
болесничку негу, не мора више да се
бринете до када Вам је иста преписана.
Заједно са лекаром пазимo на то, да та
давања добивате тако дуго, колико Вам је
то потребно. Исто тако набављамо и
одобрење Ваше болесничке благајне.

Експертиза
медицинске службе
Уколико сте осигурању за негу поднели
захтев за давања, к Вама ће да дође
медицинска служба ради стручног
мишљења о потреби за негу. О томе пуно
овиси.
Знамо шта је битно и ми ћемо да Вам
помогнемо код добивања праведне
класификације. А најбоље у томе је:
Уколико Вас након
тога ми негујемо
годину дана,
надокнађујемо Вам
трошкове за ту
помоћ.
Загарантовано.

Услуга у време које Вама
одговара
Као муштерија Социјалне станице
можете тако и тако увек да имате
поверења, да ћемо се, уколико нам
је то могуће, равнати према Вашим
жељама шта се тиче времена пружанја услуга.
Уколико би понекада имали сасвим
специјалне жеље у односу на време пружања
услуге, или уколико желите да Вас чекамо,
онда је таква наша услуга управо то, шта Ви
желите.

Менаджемент
готовином
Већ сте муштерија Социјалне станице и
понекада нам препуштате Вашу куповину?
При томе би се радо одрекли сталног бројења
ситниша? Без проблема. Један пута месечно
нам ставите ивестан износ готовине на
располагање. Од тога подмирујемо све
куповине, а Ви добивате на крају месеца тачан
писмени обрачун. Не може да буде удобније.

Услуге за Ваше здравље
Помажемо Вам код оног, шта је важно за Ваше
здравље, као на пример за врућих дана, када
је важно да пијете
довољно течности.
Шта можемо још да
урадимо за Вас?
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