صحيفة المعلومات

رقم 16.إعادة تشكيل منزلك
_____________________________________________________________________________________
_____بعيدا ً عن الحصول على المساعدات ،فإن أقلمة بيتك يمكن أن تتضمن إعادة التشكيل البنائي مثل إزالة العتبات وإعادة تشكيل الحمام والمطبخ أو
رفع الشرفه .حتى التعديﻼت الصغيرة يمكنها أن تجعل الحياة أكثر سهولةً في بيتك وتساعدك على تجنب الحوادث ،أو تعديل المنزل ليتأقلم مع إمكانياتك.

جولة في منزلك
يحتاج الحمام على وجه الخصوص إلى مجهود كبير في إعادة البناء .إذا نظرت إلى حمامك ،على سبيل المثال:
-

هل هناك مقابض إمساك ُمركبة في حوض اﻻستحمام والدُش؟
هل ارتفاع مقعد المرحاض مريح؟
هل تستطيع الدخول إلى حوض اﻻستحمام بسهولة؟
هل تحتاج إلى المرور فوق عتبات للذهاب إلى الحمام أو الغرف اﻷخرى؟
هل يتعين تبديل حوض اﻹستحمام بدُش؟
هل اتساع الممر المؤدي إلى باب المرحاض والحمام واسع بشك ٍل كافٍ ؟

يتعين عليك أن تتفحص كل غرفة في منزلك بأكبر قدر من الدقة ،مثلما فعلت مع الحمام ،لتقرر ماإذا كان منزلك مناسب وظيفيا ً
ﻻحتياجاتك.
ً
في إعادة تشكيل المنزل ،ﻻيكون الحل الواحد مناسبا للجميع ،ويتعين تقييمه بشكل مسبق بالنسبة لك وبالنسبة لمنزلك حيث
يتوجب أن تكون التدابير الفردية منطقية وضرورية بالنسبة لك.
التمويل
قد يقوم مزود التأمين الخاص بك بدعم إعادة تشكيل المنزل إذا كان "في حال ٍة فردية ،سيتم تمكين الرعاية المنزلية أو تخفيفها
بشكل كبير ،أو إذا كان من الممكن إعادة تأسيس المعيشة عالية اﻹستقﻼلية لمتلقي الرعاية" ) المادة  40الفقرة 4 .من القانون
التشريعي اﻹجتماعي اﻷلماني XI
و ُيشترط للحصول على الدعم التصنيف حسب درجة تمريض معينة  ،طما أن شرط تلقي الدعم هو تقديم
مطالبة ببدل نقدي أو بدل عيني بموجب المادة  37أو المادة  123من القانون التشريعي اﻹجتماعي اﻷلماني  XIيعتمد مبلغ
البدل على مستوى الدخل .مبلغ الدعم يصل إلى  4,000يورو لكل مطالبة .إذا قام متلقو رعاية عديدون بمشاركة
منزل واحد ،فإن كل واح ٍد فيهم يستحق دعم يصل إلى  4,000يورو .إجمالي الدعم لكل منزل محدود بمبلغ  16,000يورو
ويتم توزيعه على مزودي التأمين عندما يكون هناك أكثر من أربعة مطالبين في منزل واحد.
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يتحمل تأمين الرعاية أو مزود التأمين الصحي المعني عادة ً كلفة المساعدات أو منتجات الرعاية التمريضية .يتعين عليك أن
تقوم بصورة مسبقة بجمع معلومات عن شروط وطرق ملء طلب حيث إن هناك قوانين مختلفة ،خاصةً لبدﻻت المعونات
التمريضية ،بين مزودي تأمين الرعاية.
عملية القبول
علم بأن جميع دافعي التأمين يطلبون أن يتم تطبيق
إذا كنت تود التقدم لدعم من أجل إعادة تشكيل المنزل ،يتعين أن تكون على ٍ
جميع التدابير وقبولها بشكل ُمسبق ،مثال .قبل البدء في إعادة تشكيل الحمام أو إزالة العتبة.
بالنسبة ﻹجراءات البناء التي تتعلق باﻷجزاء الهيكلية من البنى ،يتوجب الحصول على الموافقة ُمسبقا ً من المالك .من اﻷهمية بمكان أن يقوم المالك
بإعفائك من بند إسترجاع المنزل إلى صورته اﻷصلية ،بحيث ﻻتحتاج عند رحيلك من المنزل إلى أن تقوم بإرجاع حوض اﻹستحمام القديم في مكانه مرة
أخرى على سبيل المثال.

المزيد من متعهدي التكاليف
بجانب خزينة التمريض يمكن في ظروف معينة تمويل إجراءات موائمة السكن عن طريق متعهدين آخرين بشكل كلي أو جزئي ،مﺜل مكتب
الشءون اﻹجتماعية أو مكتب الرعاية أو متعهدي إعادة التأهيل المهني أو المؤسسات الخيرية أو المؤجرين.
دعم إجراءات إعادة الهيكلة عن طريق برامج دعم
يمتلك بنك اﻻستﺜمار في برلين برامج دعم تعمل بشكل مهم في إعادة البناء الموافق للسن أو تحديث الشقق السكنية .عبر الموقع
 www.ibb.deأو  www.kfw.deيمكنك اﻻستعﻼم عبر اﻹنترنت.

يسعد فريق عمل ُمنظمة دعم الرعاية بتقديم المشورة لك.
Kostenfreie Servicenummer: 0800 59 500 59
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
يتم تقديم الرعاية لمرافق الرعاية من قِبل وﻻية برلين باﻹضافة إلى برامج الرعاية والتأمين الصحي في برلينالحالة:
01/19

