
Lepsza jakość Ŝycia 
dzięki naszej pomocy 

Drobna sprawa, 
duŜy kłopot… 

 
CzyŜ to nie drobne sprawy 
dnia codziennego często 
uprzyjemniają lub 
uprzykrzają nam Ŝycie? 
Przepalona Ŝarówka, brak plastra w 
domu, niejasny, trudny do wypełnienia 
formularz… 
 
Jak to dobrze, Ŝe jest ktoś, kto moŜe 
Państwu pomóc.  
 

Proszę skorzystać z 
naszych dodatkowych 
usług. Dopasowanych 
specjalnie do Państwa 
potrzeb i w rozsądnej 
cenie. 
 

 

 

 

 

 

 

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart 
Werastr. 118, 70190 Stuttgart 
 

 

 
W związku opieki Caritas 

    

    

Partner  
szpitala 
Marienhospital i 
kliniki Klinikum 
Stuttgart 

RóŜa dla Państwa…    

Opieka to nasza mocna 
strona, ale nie tylko 

Słuchanie, 
towarzyszenie, 

pomoc, pocieszanie… 
 
to oczywiście nieodłączne elementy 
naszej pracy. Nawet jeśli kosztuje to 
niekiedy więcej czasu, Państwo są tego 
warci. Naszą pracę rozumiemy nie tylko 
jako obowiązek, lecz jako część 
chrześcijańskiej posługi. 
 
Słuchamy, gdy Państwo 
kogoś potrzebują, 
doradzamy we 
wszystkich kwestiach 
związanych z opieką. Towarzyszymy 
umierającym i ich krewnym. A tam, 
gdzie prze-kracza to nasze siły i 
moŜliwości, na Ŝyczenie nawiązujemy 
kontakt z miejscowymi wspólnotami 
kościel-nymi i placówkami 
specjalistyczny-mi. 
 

Infolinia:    
07 11/70 50 888 

 
www.sozialstationen-stuttgart.de 
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Pomoc 
W sprawach domowych 

i w opiece nad 
zwierzęciem 

 
Jeśli są juŜ Państwo klientami naszej 
placówki socjalnej i my i tak przychodzimy 
do Państwa, wykonamy dla Państwa takŜe 
drobne czynności w domu, których 
Państwo sami zrobić nie mogą, i które nie 
są zawarte w katalogu świadczeń kasy 
chorych. 

 
OpróŜnianie skrzynki na listy, 
pod lewan ie  kw i a tków, 
wypełnianie formularzy, 
wynoszenie śmieci i wiele 
innych. Oczywiście chętnie 
zaopiekujemy się takŜe 
Państwa zwierzakiem. 

Państwa poczucie 
bezpieczeństwa 

 
Nie czują się Państwo zbyt dobrze i byliby 
Państwo spokojniejsi, gdyby ktoś od czasu 
do czasu po prostu zajrzał do Państwa lub 
zadzwonił? 
 
Przyjdziemy, 
ilekroć będą 
Państwo chcieli. 
A jeśli 
wystarczy 
Państwu 

Lekarstwa i  
zalecenia lekarza 

 
Pilnujemy, Ŝeby mieli 
Państwo wystarczającą ilość 
potrzebnych lekarstw i 
zamawiamy recepty u 
lekarza. Po prostu. 
 

Jeśli lekarz przepisał Państwu i skierował 
do opieki domowej, nie muszą się Państwo 
martwić o to, kiedy to zalecenie się 
kończy. Wspólnie z lekarzem zadbamy o 
to, Ŝeby otrzymywali Państwo to 
świadczenie tak długo, jak długo je 
Państwo potrzebują. Zatroszczymy się 
takŜe o zgodę kasy chorych. 

Orzeczenia wydawane 
przez Komisję Lekarską 

Kasy Chorych 
 

Jeśli złoŜyli Państwo wniosek o przyznanie 
świadczeń z ubezpieczenia 
pielęgnacyjnego, przychodzi do Państwa 
Komisja Lekarska Kasy Chorych, Ŝeby 
wydać orzeczenie o potrzebie opieki. Od 
tego wiele zaleŜy. 
 
My wiemy, od czego to załeŜy i pomagamy 
Państwu uzyskać odpowiednią grupę. A 
najlepsze jest to, Ŝe 
jeśli to my będziemy 
się Państwem 
opiekować przez 
następny rok, 
zwracamy Państwu 
koszty tej pomocy. 

Termin na Ŝyczenie 
 

Jako klient naszej placówki 
socjalnej mogą Państwo zawsze 
być pewni, Ŝe w miarę moŜliwości 
dostosujemy się do Państwa 
preferencji czasowych. Jeśli jednak 

będą Państwo kiedyś mieli specjalne Ŝyczenie, 
by np. poczekać na Państwa, wówczas nasza 
oferta „termin na Ŝyczenie” jest dla Państwa 
odpowiednia. 

Zarządzanie gotówką 
 
Są juŜ Państwo klientami naszej 
placówki socjalnej i to my 
robimy dla Państwa o czasu do 
czasu zakupy? Jednak chętnie 
zrezygnowaliby Państwo z ciągłego 
wypłacania drobnych? śaden problem. Dają 
nam Państwo do dyspozycji pewną sumę 
pieniędzy raz w miesiącu. Z tej kwoty robimy 
dla Państwa wszystkie sprawunki zgodnie z 
Państwa Ŝyczeniem, a na koniec miesiąca 
otrzymują Państwo dokładne pisemne 
rozliczenie. Wygodniej się nie da! 

Opieka dla Państwa 
dobrego samopoczucia 

 

Pomagamy państwu w sprawach, które są 
waŜne dla Państwa dobrego samopoczucia. Na 
przykład w gorące dni, gdy waŜne jest, aby 
przyjmowali Państwo 
wystarczającą ilość 
płynów. 
 
A co jeszcze moŜemy 
dla Państwa zrobić? 
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