Ulotka nr 4
Świadczenie
opiekuńcze i odciążające
Świadczenia opiekuńcze i odciążające powinny wspierać i odciążać opiekujących się
członkami rodziny i innych bliskich opiekunów. Także osoby wymagające wsparcia mogą
bardziej samodzielnie i poprzez samostanowienie pokonywać codzienność. Możliwe są
oferty opiekuńcze od honorowych pomocników i pomocnic, oferty odciążenia opiekunów
albo oferty wsparcia/odciążenia w życiu codziennym.
Jeśli chodzi o stopnie opieki 1 - 5 istnieje prawo do sumy odciążającej w wysokości 125€
miesięcznie.
Gdzie mogę zastosować sumę odciążającą?
Świadczenie opiekuńcze i odciążające nie są zwracane przez kasę pielęgnacyjną, jeśli
skorzysta się z następujących ofert wspierania w życiu codziennym:
1.
2.
3.
4.

Opieka dzienna i nocna (Ulotka 9)
Opieka zastępcza (własny udział przy opiece stacjonarnej – ulotka 8)
Opieka krótkoterminowa (własny udział –ulotka 8)
Ogólna instrukcja, Towarzyszenie i opieka przez uznane ośrodki lub koła
pomocników
5. Uznane łatwo dostępne oferty opieki
6. Opieka w gospodarstwie domowym przez dopuszczonych oferentów.
Przegląd ofert w Berlinie odnośnie łatwo dostępnych świadczeń opiekuńczych i
odciążających można znaleźć na stronie centrum kompetencji, wsparcie opieki
www.pflegeunterstuetzung-berlin.de.
Otrzymywanie świadczeń
Najpierw następuje wypłata każdorazowo uznanych sum po przedłożeniu dowodów na
piśmie / rachunków o skorzystaniu ze świadczeń. W tym wypadku najpierw ponosi się
powstające koszty samemu. Kilku oferentów rozlicza się po uzgodnieniu z użytkownikiem,
bezpośrednio z kasą pielęgnacyjną.
Jeśli suma nie zostanie wykorzystana w roku kalendarzowym, to pozostałą sumę można
wykorzystać do 30 czerwca następnego roku.
Osoby wymagające opieki, które dopiero w trakcie roku kalendarzowego spełniają warunki
do otrzymania świadczenia, otrzymują proporcjonalną sumę.
Specyfika przez zmiany ustawy od 2017 roku
Świadczenia, które nie zostały wykorzystane w roku 2015 i 2016 mogą być wykorzystane
jeszcze do 31.12.2018.
Chętnie doradzą pracownikom ośrodka wsparcia d.s. opieki
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Podmiotami ośrodków wsparcia są land Berlin jak i kasa pielęgnacyjna i kasa chorych w Berlinie
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