
Ahol nem tragé dia az öregsé g
Bé csi körké p

Bé cs mdsí é Imillió laklsdból34O ezer a 60 é v í eletti_ Ók három.soportra lszthat k:60 é s 70 é v közijtt a ryuqd(lasok mé g aktí vaft;
70-75 hörüI a magánq a leqnagqobb gondjuk:80 í elett már í oluamatos ápolásra snrulnak. Ez utóbbiak száma 70 uer körüI van,
ftözülüh l0 ezren é lnek erre szakosod,Ott inté zmé nJben- Az öreqek otthonaiban é s a nqugdfias házahban további tí zezer helq álI ren-
delkué sre, é s ugtlancsaft tí uzer azoknak a száma, akiket otthon gondoznak.

ö ::n**"nil§ilj,-# 3i ;l,""ii,"1?:i^xx,#[]
ban ez a perspektí va kevé sbé  riasztó, mint pé ldául ná-
lunk. Ha az ember találomra váIaszt a nyugdí jasházak,
id sek otthonai között, s Váratlanul ellátogat egyikbe-
másikba, vidám é s tevé keny idós emberekkel találkoz-
hat, Igaz, akik már komolyabb ápolásra szorulnak,
azok számára különleges inté zmé nyeket tartanak
fenn. A viszonylag egé szsé geseknek, olyanoknak, akik
aZ öná]]ó é letvitelre ké pesek, csak é ppen nincs kedvük
a napi problé mákkal egyedül megküzdeni, az el bbi
ké tfé le inté zmé ny áll rendelkezé sé re. Az embernek be-
té rye az az é rzé se, hogy tulaidonké ppen üdül be é rke-
zett, A külön lakosztályokból, illetve egyszobás kicsi
lakásokból álló házakban legfeljebb a sokfé |e közös-
sé gi helysé g, a n vé rszoba, é s egyné mely szolgáltató
helysé g, - no meg a faliú iság a különfé le tudatniva-
lókkal - árulkodik arról, hogy eZ itt mé gsem közönsé -
ges lakóház.

Az osztrák alaptörvé ny az állam feladatai közé  emeli
az id s emberek é Ieté nek megkönnyí té sé t, amihez kö-
telez  biztosí tani - anyagi tekintetben is - egy bizo-
nyos szí nt  alapellátást, Hogy aztán ezt oldják meg,
az már tartományi feladat, s t az egyes közsé gek ha-
táskóré be tartozik. Bé cs é vi ötmilliárd schillinges
költsé gveté ssel, ügyesen felé pí tett rendszeí rel, a kü-
lönfé le társadalmi szervezetek tevé kenysé gé nek koor-
dinálásával oldja meg a feladatot, Nagyon rugalma-
sak, mindig é s mindenütt igazodnak az igé nyekhez,

Az id sek anyagi biztonságát persze ugyancsak a
szövetsé g szavatolja, Nem mintha a nyugdí iak olyan
nagyok lenné nek, ám ezt aZ összeget rászorultsági
foktól - é s a jövedelem szintjé t l - függ en kiegé szí ti
az ú gynevezett ,,ápolási pé nz". Ez minden ó0 é V feletti
osztrák állampolgárt megillet, akinek az önáIló é letvi-
tel gondot okoz, Ha csak a napi takarí tást é s bevásár-
lást nem gy zi, akkor a minimá]is összegre, 2000
schillingre számí that, de ha szakápolásra van szüksé -
ge, akkor a legsú lyosabb - a 24 órás ápolás - eseté ,
ben a kiegé szí té s 2l ezer schiIlingig is elmehet, Hé t
fokozata é s kategóriáia van ennek a segí tsé gnek, Az
összeget a nyugdí j|aJ együtt a rászoruló kapia, s hogy
ebb l a hogyan oldia meg a napi é letet, az már az  
dolga, OdaadhatIa valameIyik családtagnak is, aki el-
látását biztosí tia, ha pedig ilyen nincs, akkor a város
küldi szociális alkalmazottainak egyiké t, A segí tsé g
legkülönböz bb formái lé teznek: napi 1-2 órás beszé l-
geté st l a bevásárláson, f zé sen, takarí táson, ebé d
házhoz szállí táson át az ápolásig, A tarifa szabott, a
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rászoruló közvetlenül a kisegí t nek fizet, aki nem vá-
rosi alkalmazott, hanem olyan cé gé  - karitatí v szerve-
zeté  -_, amelyet szerz dé s f z az önkormányzathoz, Aki
nem |ön ki a pé nzb l, számos egyé b szociális iuttatást
is igé nybe Vehet - a f té si dí jat é ppú gy kiegé szí ti aZ
önkormányzat, mint a lakbé rt, Emellett minden ó0 é v
feleninek é vi 200 alkalommal van joga szállí tást igé -
nyelni (oda-visszautat), vagyis tömegközlekedé si
jeggyel autón eliutni baráti társaságba, szí nházba,
moziba, temet be, bárhova, Ebben nincs benne az or-
vosi cé lú  szállí tás - azt a betegpé nztár inté zi, illetve fi-
Zeti.

A szolgáltatások né pszer ek - mondja Friedrich
Crundei, aki |996 óta az id s polgárok ügyeinek fe]el -
se - városi önkoImányzati köZtisztvise] ké nt, ám be-
osztásának jelölé sé ben tudatosan kerülve a hivatalos
magisztrátusi rangot-   a sikel titkaké nt els sorban a
rugalmasságot emlí ti, Az id sek í gy a vé gsókig meg-
tartják függetlensé güket. A hozzátartoz k se akarnak
mindenáron megszabadulni a családban é l  öregek-
t l, különösen azé rt, mert a város arról is gondosko-
dik, hogy a gondozás aló] né ha mentesüljenek, s  k is
kipihenhessé k magukat. É vente ké tszet ké t hé tre -
ugyancsak a nyugdí i é s az ápolási pé nz keretein belül
- elhelyezé st biztosí t az id seknek, í gy aztán a család
mehet nyaralni. Eeyé bké nt Ausztriában az a páratlan
lehet sé g is adott, hogy egy-egy családtag munkavi-
szonyszer en - szabályos társadalombiztosí tással -
vállalhassa az állandó ápolásra szoruló rokon e]látá-
sát, Valószí n leg ez az oka annak, hogy a házakba, ott-
honokba, vagy ápolási inté zmé nyekbe egyre id seb-
bek jelentkeznek. Hatvan é v felett csak a nagyon bete-
geknek 1ut eszé be az ilyesmi, de a hetven é v se kor ma
már, Úgy nyolcvan viszont táián hirtelen sürg ssé  vá-
lik a dolog, é s a jelentkez k azonnal költözné nek -
összegezi a tapasztalatokat Friedrich Grundei- Ez per-
sze nem megy, a várakozásai id  l -3 é v is lehet, Kü]ö-
nösen, ha Valaki kiné Zett magának egy adott házat, é s
ahhoz ragaszkodik.

Anyagi nehé zsé gek miatt senkinek nem kell lemon-
dania az otthonba vonulásról. Ha a nyugdí jából plusz
az ápolási dí jból nem iön ki az inté zmé nyben el í rt
tarifa, akkor az állam - a közsé g - fizeti a különböze-
tet, Minden esetben meghagynak azonban az id sek-
nek havi l800 schilling zsebpé nzt, é s szabadon gaz-
dálkodnak a 13. é s 14. havi nyugdí jukkal is, Az els 
fé lé vben az állam arról is gondoskodik, hogy Iusson
az el z  lakás megtartására - í gy biztosí tva a Vissza-
költözé st arra az esetre, ha a kí sé rlet mé gse vált be, A



fé ié v próbaid  után azonban megné zik az illet  va,
gyoni helyzeté t, é s ha házzal, lakásingatlannal rendel-
kezik, akkor nem veheti igé nybe az állami kiegé szí té st,
Ilyen esetekben az illet  köteles az ingatlan bé rbeadá-
sából, avagy eladásából származó ö sszegb l az ellátá-
sához szüksé ges kiegé szí té st rendelkezé sre bocsátani,
A visszaé ]é s kizárására, az otthonba kö]tözé s el tti
három é vet veszik számí tásba, nem lehet sebté ben az
ingatIant valamelyik csa-
ládtagra í ratni, maid álla-
mi támogatást igé nybe
venni, ]gaz, ha valaki el -
relátó volt, s három é s fé l
é weI korábban megtette
ezt, az ellen nincs vé de-
kezé s, Lakása eladására
azonban senkit nem
ké nyszerí tenek,

A nyugdí jasházak leg-
egyszer bb változatában
is van nóvé rszoba egé sz
napos ügyelettel, orvosi
rendelé ssel. Ez utóbbi
szolgáltatást a lakók nem
kötelesek igé nybe venni,
a szabad orvosválasztás
- a ré gi családi orvos
megtartása - jogukban
áll továbbra is. Minden
házban é s otthonban ki,
egé sZí t  szolgáltatáSokat
kí nálnak, fodrász szalon
szinte mindenütt van,
könyvtát olvasó- é s
televí ZióteIem ú gyszin-

a friss, ráadásu] társaság is van, é s az a kis sé ta kifeie-
zetten el nyös - sorolja az é rveket Friedrich Grundei ,

Az   hivatala egyé bké nt kiadványokban nyú jt rendsze-
resen felvilágosí tást a lel^ret sé gekr l. Pontos cí mlis-
ták jelölik, kihez milyen ké rdé sben lehet fordulni, de
van brosú ra a házhoz hí vható fodrászok, az id seknek
kiemelten ajánlott utazások, a szí nházi el adások, a
klubok listáiáról is - ió1 áttekinthet , olvasható for-

mában, A szolgáltatók
egyé bké nt pontosan tud-
iák, hoey a nyugdí jasok
korosztályára é rdemes
összpontosí tani: fizet -
ké pes keresletet jelente-
nek, hiszen pé ldául a l3.
é s l4. havi nyugdí jat
amí g csak fizikai állapo-
tuk engedi, utazásra köl-
tik,

A házak többsé ge nem
városi tulajdon - kivé ve a
kifeiezetten ápolási cé lo-
kat szolgáló inté zmé nye-
ket, amelyek egy ré szé t
egykori kórházakban ren-
dezté k be. Az ú zemelte-
té st aZ önkormányzat
ugyancsak szerz dé ses
alapon vé gezteti, Az eJ-
len rZé S SZigolú , Vissza-
é lé sre nincs mód, de a
panasz is ritka,

Ez az irigylé sremé ltó
hálózat fokozatosan é pült
fel - az alapokat már a ké t

Els  tengerparti nyaralás
- 88 é vesen

A szeptember vé gi napsüté s é ppen megfe]elt
ennek a nyaraló - csoportnak: tizenhetük köZött
kevé s volt a 75 é v alatti, a korelnök pedig im-
már a 88,at is betöltötte, é s most látta el ször
a tengert, - Saját gazdaságunkban dolgoztam,
onnan nem lehetett nyaralni járni - mond|a
Maí ia Kitzler, egyike annak a l7 nyugdí jasnak,
akik az alsó-ausztriai Trillrr nyugdí iasházának, il-
letve öregek otthonának a lakóiké nt az olaszor-
szági Bibioné ban töltöttek egy hetet, Jöttek Vol,
na többen is, de az összesen 1ó0 id s emberb l
az egyhetes alapos orvosi vizsgálat csak ennyit
talá]t kockázatmentesen utazásra alkalmasnak.
Anyagi akadálya nem lett volna az utazásnak: a
nyugdí jasházak lelemé nyes vezet i ióté konysá-
gi rendezvé nnyel a szüksé ges összeg felé t meg-
szerezté k, a másik felé t szponzorok adták össze,
Azé rt valamennyi a tóbbieknek is jut az öröm-
b lI a nyaralásról ké szült videó levetí té se re-
mek  szi-té li program a kávé  é s kalács mellé .

té n, de sok helyen a lakók igé nye szerint gimnasztika
órákat is tartanak, Ezek többsé ge persze té rí té sköte-
les, ám né hányra, - plusz egy kis ,,kinti" kávé házi prog-
ramra - futia a kötelez  zsebpé nzb l is, Egyre né psze-
r bbek az Internet-tanfolyamok, EZ a faita kapcsolat-
tartás az id sebbek kedvé re való, é s a terjed 
internetes kávé házak olyan kedveltek a nyugdí jas kor-
osztály köré ben, hogy sok ház é s otthon maga is nyú it
ilyen lehet sé get, Megfé r az ilyesmi a klubokban,
amelyek jó ré szé t é ppen a nyugdí jas házak é s ottho-
nok fogadiák be, Nyitott az é tterem isl a környé kbeli,
ám otthonukat megtartó id sek gyakran lemondanak
az ebé d házhoz szállí tásáról, é s inkább beiktatiák napi
program jukba a sé tát. Mert a melegí tett é telné l iobb

világháború  köZött leí akták, akkor lé tesültek az els , ki-
fejezetten az öregek é s elesettek ápolására Szakosodott
inté zmé nyek, Ami Bé cset, az önálló tartományké nt m ,
köd  f várost illeti, itt megtette a magáé t az a negyven
esztend  is, amí g a szociáldemokraták kormányoztak -
magyarázza a város id s lakosainak legfels bb támoga-
tó|a, S bár Bé cs már egy választási ciklus óta nem ,,tisz-
ta Vörös", é s ki tudja, nem hoz-e az országoshoz hason-
ló változást a közelg  helyi választás, az é ltizedek alatt
kialakult szociális é zé kenysé get nem fenyegeti veszé ly,
mé g a takaré koskodás korszakában sem. Egy nemlé gi-
ben Vé gzett felmé ré s szerint aZ é rintettek 70 százalé ka
elé gedett a gondoskodással é s a lehet sé gekkel,

Szászi Jú lia
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