Сродници у улози неговатеља

Да ли негујете свог сродника?
Нудимо вам смислено решење.

SPITEX BERN директно запошљава сроднике у улози неговатеља са
одговарајућом обуком, са радним уговором, осигурањима и социјалним
доприносима. Јер се сродници у улози неговатеља морају суочити са
нарочитим изазовима. С једне стране емоционално се оптерећују и брину о
драгим људима, а с друге стране обављају потпуно практичне, свакодневне
задатке.
Врло често се тешко може комбиновати пуно радно време изван куће са
задацима неговања и бриге. SPITEX BERN ће вас запослити за обављање
задатака неговања које се може наплатити из фонда здравственог осигурања.

Наша понуда


Од SPITEX BERN-а добићете уговор о раду за ваше задатке неговања, а
самим тим и запослење са свим погодностима (уобичајени доприноси за
социјално и друга осигурања).



SPITEX BERN брижљиво вас прати, обучава и надгледа из дана у дан.
Одговорно лице, обучено за неговање (које води случај), редовно ће
проверавати квалитет неге и биће ваша прва контакт особа.



SPITEX BERN пружа вам услугу саветовања у вези са следећим
административним питањима: Допунски доприноси, обештећење у случају
беспомоћности, обрачун здравственог осигурања итд.



SPITEX BERN нуди широку палету специјалних услуга, те према томе
запошљава обучено стручно особље. Имате директан приступ овом
комплетно уиграном систему и нисте сами са својим бригама.



Уколико морате да отпутујете некуд на неколико дана, задатке неговања
вашег сродника преузима SPITEX BERN - компетентно и с поштовањем, као и
обично.

« Ово решење има смисла за све, при чему не
трошим много времена на администрацију.»
П. Х. сродник у улози неговатеља

Ваше предности







Мањи (финансијски) притисак - плаћени сте за услугу неговања коју пружате.
И даље остајете одговорно лице које најбоље познаје свог сродника.
Понуда важи такође и за сроднике у улози неговатеља у пензијској доби.
Не постоји језичка баријера јер говорите исти језик.
Нисте препуштени сами себи већ вас прати наше особље стручно по питању
неговања.
Имате директан приступ многим специјалним услугама SPITEX BERN-а.

Обавезно нам се јавите за остале информације.

Телефон 031 388 50 50 или info@spitex-bern.ch
SPITEX BERN - Свуда за сваког.

