Die Raab verbindet die Projektregionen in Ungarn und Österreich.

Az INTERREG-Projekt
Age-friendly Region
(Idősbarát Régió) 2017-2019
életminőség az időskorban, a családok
és időskorúak támogatása annak
érdekében, hogy minél tovább
élhessenek otthonaikban
szociális és egészségügyi szolgáltatások koordinációja a régióban, a
menedzsmentek ez irányú
tevékenységének erősítése
Kelet-Steiermark és a Nyugat-dunántúli
Régió, mint az idős emberek számára
kidolgozott esetmenedzsment és
ellátás szervezés kiépítésének
modellrégiója

Alle Informationen unter: www.chanceb.at

Öt társszervezet egy határon
átnyúló struktúra kiépítéséért
Chance B Kelet-Steiermark-ban
(Weiz és Hartberg-Fürstenfeld körzet)

Rudovics Éva Horváthné
esetmenedzser

European Centre for Social Welfare
Policy and Research, Bécs
(tudományos közreműködő partner)

Zalaegerszegi Gondozási
Központ

Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény Győr (Győr Megyei Jogú
Város időseket ellátó intézménye)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 58-60.
Telefon: +36 30 630 2239
E-Mail: alapszolgaltatas@gkzalaegerszeg.hu

Pálos Károly Szociális Szolgáltató
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
(Szombathely Megyei Jogú Város
időseket ellátó intézménye)
Zalaegerszegi Gondozási Központ
(Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
időseket ellátó intézménye)

Minőségi szolgáltatások és esetmenedzserek idős
emberek számára
széleskörű tanácsadás és támogatás
szociális, gondozási és ápolási, egészségügyi problémák kezelésének menedzselése
együttműködés a régióban
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Kinek nyújt segítséget az
esetmenedzser?

Az Ön személyes esetmenedzserének feladata:

Kit szeretnénk bevonni a
minőségi szolgáltatás
szervezésbe?

segítségre, ápolásra és gondozásra
szoruló idős embereknek

az Ön egészségének és szociális
helyzetének átfogó felmérése

ápoló, segítő hozzátartozóknak

a megfelelő segítség közös
megtervezése

otthoni szakápolókat és szociális
szolgáltatókat

tanácsadás, támogatás, kiegészítő
szolgáltatások biztosítása

kórházi szociális munkásokat,
betegfelvétellel és elbocsátással
foglalkozó kórházi szakembereket

komplex szociális és egészségügyi
ellátást igénylő időseknek
egyedülálló időseknek
olyan személyeknek, akik átmenetileg
gondozást igényelnek
és mindenki másnak, aki tájékozódni
kíván az idősek gondozása és ápolása
terén

Case Management für ältere Menschen

önkéntes igénybevétel és ingyenes
felmérés
tanácsadás az elérhető szolgáltatások
igénybevételéről, azok díjairól, igénybe
vehető támogatásokról

háziorvosokat

hivatásos gondnokokat
idősek otthonok fenntartóit és
üzemeltetőit, kórházak ápolási osztályait
gyógyszertárakat

Amit kínálunk:
szociális és egészségügyi ellátásokat
igénylők támogatása
folyamatos kapcsolattartás és
visszajelzés, az ügyintézés
megkönnyítése
részvétel a hálózat kiterjesztésében
a szolgáltatások régión belüli
továbbfejlesztése érdekében
tréningek és továbbképzések
egyes esetek interdiszciplináris
megbeszélése
helyi és regionális kapcsolódási
pontok meghatározása

Alle Informationen unter: www.chanceb.at

