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HAMBURSKA

WIZYTA DOMOWA

DLA

SENIORÓW

Hamburska wizyta domowa: 
Kto jest oferentem?

„Hamburska wizyta domowa dla seniorów” 
to dobrowolna i bezpłatna oferta urzędów 
ds. społecznych.

Urząd ds. społecznych zlecił Albertinen 
Haus utworzenie działu Hamburska wizyta 
domowa dla seniorów. Dział organizuje 
wizyty domowe. 

Czekamy na rozmowę z Państwem.
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Hamburska wizyta domowa: 
mieszkanie  
w domu z dobrą informacją 

Życie aktywne i samodzielne – również w 
starszym wieku tego chce zdecydowana 
większość ludzi. Wiąże się z tym prawie 
zawsze życzenie możliwości jak najdłuższe-
go mieszkania w znanym miejscu. Oferty 
i usługi w dzielnicy są przy tym bardzo 
pomocne. To właśnie ich dotyczy projekt 
„Hamburska wizyta domowa dla seniorów”. 

Osoba odwiedzająca może przedstawić 
różnorodne oferty i usługi w dzielnicy. 
Wspólnie można się zastanowić, które 
możliwości są odpowiednie w danym przy-
padku. Na życzenie doradca wskaże możli-
wości kontaktu w sprawie ofert. 

Urząd ds. społecznych zlecił Albertinen 
Haus utworzenie działu Hamburska wizy-
ta domowa dla seniorów. Dział organizuje 
wizyty domowe. Czekamy na rozmowę z 
Państwem.

Hamburska wizyta domowa: 
Państwa kwestie mają kluczowe 
znaczenie 

W trakcie hamburskiej wizyty domowej 
można omówić z doradcą wiele kwestii i 
zadać pytania, na przykład:
 
•	 sytuacja	zdrowotna
•	 otoczenie	mieszkania	i	sytuacja	
mieszkaniowa
•	 kontakty	społeczne,	integracja	społeczna
•	 mobilność,	ruch	i	odżywianie
•	 pomoc	w	gospodarstwie	domowym
•	 potrzeba	opieki	i	opieka	ze	strony	
krewnych
•	 zaangażowanie	w	wolontariat
•	 cyfrowe	technologie	komunikacji	i	
informacji
•	 sytuacja	finansowa

Czy jest coś, o czym chce Pan/Pani 
powiedzieć? Podczas rozmowy skupiamy 
się na osobiście preferowanych kwestiach.

Hamburska wizyta domowa: 
jak z niej skorzystać

•	W	ciągu	roku	kończy	Pan/Pani	80	lat:	
otrzymuje Pan/Pani od miasta Hamburg 
urodzinową przesyłkę z proponowanym 
terminem. 

•	Ma	Pan/Pani	mniej	lub	więcej	niż	80	lat:	
 wystarczy do nas zadzwonić i uzgodnić 

termin bezpośrednio z działem. 

Można wziąć udział w hamburskiej 
wizycie domowej, mieszkając we własnym 
mieszkaniu lub w obiekcie mieszkalnym 
bądź placówce opieki. Rozmowa odbędzie 
się w domu lub w urzędzie dzielnicy. Na 
rozmowę można zaprosić wybraną przez 
siebie zaufaną osobę. Oczywiście rozmowę 
można zakończyć w każdej chwili. 

Ma Pan/Pani jeszcze pytania? Prosimy 
zadzwonić do nas. Telefon: 040 55 81-
4725 
Można też napisać.

Hamburska wizyta domowa: 
w skrócie

•	Podczas	rozmowy	przekażemy	
informacje o różnorodnych ofertach dla 
seniorów w danej dzielnicy.

•	Rozmowa	odbędzie	się	w	domu	lub	w	
urzędzie dzielnicy.

•	Na	rozmowę	można	zaprosić	wybraną	
przez siebie zaufaną osobę.

•	Pan/Pani	określa	czas	trwania	rozmowy.
•	 Informacja	o	koronawirusie:	
 dla Pana/Pani bezpieczeństwa 

pracowników składających wizyty 
domowe obowiązują rygorystyczne 
środki higieny. 


