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Центральна Швейцарія
Регіональний офіс у відділенні: Gönhardweg 6, 5000 Aarau
Регіональний директор Сабіна Ді Гіусто

Північна Швейцарія
Регіональний офіс північної Швейцарії: Rheinfelderstrasse 12, 4127 Birsfelden
Регіональний директор Клаудія Редігер

Східна Швейцарія — Граубюнден — FL
Регіональний офіс Східної Швейцарії: Falkensteinstrasse 27, 9000 St. Gallen
Регіональний директор Астрід Баумгартнер

Кантони Цюріх (ZH) — Шаффгаузен (SH) — Цуг (ZG)
Регіональний офіс: Holzlegistrasse 49b, 8408 Winterthur
Регіональний директор Аннетте Менкхорст

062 797 75 94
062 552 22 98

061 551 20 70
061 551 20 71

071 552 07 60
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052 551 10 45
052 551 10 46

Історія

Верена Мюлеманн (дата смерті: 4 березня 2013 р.), засновниця першого в 
Швейцарії фонду позалікарняної допомоги дітям — Kinderspitex (Фонд Joël 
Foundation-Switzerland), через хворобу й смерть свого сина Жоеля пізнала світ, у 
якому страх, горе, біль і страждання були частиною повсякденного життя. Вона 
дотримувалася думки, що хвороба дитини може позначитися на здоров’ї всієї 
родини.
На підтвердження цього та в пам’ять про сина Верена заснувала в 1990 році 
Фонд підтримки постраждалих сімей.
З 2005 року фонд перетворився на громадську організацію, а з 01.01.2019 ми 
знову стали благодійним фондом.



Фонд
Спеціалізацією фонду Joël Children‘s Spitex Switzerland є надання
професійної позалікарняної медичної допомоги дітям із психічними,
фізичними та/або ментальними порушеннями.

Ми є професіоналами в сфері догляду за хворими дітьми!

Фінансування
Послуги з догляду покриваються базовим 
медичним страхуванням або страхуванням 
по інвалідності. Родина має сплатити в касу
медичного страхування лише звичайну 
франшизу* в розмірі 10 %.
Решта витрат фінансується за рахунок 
муніципальних і кантональних внесків, 
і навіть значною мірою за рахунок 
благодійних внесків.
Kinderspitex є некомерційною установою, 
отже вона звільнена від оподаткування. 
Фонд Kinderspitex поставив собі за мету не
створювати додаткового фінансового 
тягаря для сімей.

Сфера застосування

Сертифікація

Фонд Joël Foundation Kinderspitex Swit-
zerland успішно пройшов сертифікацію 
Concret AG від 2015 року, що суттєво 
позначається на якості догляду. В січні 2018 
року ми також отримали позначку UND 
за орієнтованість на родину й соціальну 
корпоративну культуру.

недоношених немовлят, які потребують 
медичного догляду

дітей із тяжкими гострими 
захворюваннями після виписки з лікарні

немовлят і дітей віком до повноліття, які 
мають хронічні захворювання

дітей із психічними, фізичними та/або 
ментальними порушеннями

дітей на останньому етапі життя

Визначення потреб, подання заявки 
на фінансування до організації, що 
надаватиме допомогу

Наставництво й консультування родичів, 
залучених у процес догляду

Планування й координація витрат

Спеціалізований медичний догляд 
кваліфікованими медсестрами у
звичній для дитини обстановці

Психопедіатрична допомога

Паліативна допомога

Догляд, орієнтований на родину

Підтримка в кризових ситуаціях

Для кожної дитини ми формуємо окрему 
команду професіоналів на чолі з лідером

Індивідуальний догляд, адаптований до 
родини, нічне чергування за потреби

Індивідуальне навчання й введення в курс 
справи з боку команди

Кваліфікований персонал

Електронні картки клієнтів (по 1 планшету 
на кожного), повна документація з 
догляду

Консультування в оперативному порядку 
й підтримка родини

Додаткові послуги, як-от догляд, допомога 
й супровід у лікарнях, що фінансуються за 
рахунок благодійних внесків.

Ми дбаємо про

Наші послуги

Наші сильні сторони

Міжпрофесійне співробітництво з 
лікарнею, лікарями, терапевтами,
корекційними освітніми закладами, 
соціальними службами тощо.

* до максимальної суми франшизи


