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 Bilgi sayfası no. 4 

Günlük yaşamda destek teklifleri 

Günlük yaşamda destek teklifleri, bakıma muhtaç olanları, bakım veren akrabaları ve diğer 
yakın bakıcıları desteklemeyi ve rahatlatmayı amaçlar.  

Evde bakım durumunda, tüm bakım dereceleri (1 - 5) ayda 125 € tutarında bir indirim 
miktarına hak kazanır.  

İndirim miktarını nerede kullanabilirim?  

1) tanınmış düşük eşikli bakım hizmetleri 

2) ev bakımı ve  

3) onaylı sağlayıcılar tarafından genel arkadaşlık ve bakım  

4) Bakım seviyesi 1, duş alma veya banyo yapma gibi kişisel hijyen konusunda yardımcı 

olabilir 

5) Gönüllü mahalle yardımı 

6) Gündüz veya gece bakım hizmetleri için (bilgi sayfası 9) 

7) Kısa süreli bakım hizmetleri için (eş ödeme - bilgi formu 8). 

Onaylı sağlayıcı kimdir? 

Onaylanmış ve dolayısıyla tanınan bakım hizmetlerine ve evde bakım tekliflerine ilişkin bir 
genel bakış, Competence Center Bakım Desteğinin web sitesinde bulunabilir. 

https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de/unterstuetzung/uebersicht-aller-angebote 

Ayrıca, hemşirelik hizmetleri de bu hizmetler için teklif verebilir ve ücretlendirebilir.  
Önceden ilgili maliyetler hakkında bilgi edinmek önemlidir. 

Faydaları nasıl alırım? 

Bakım derecesi ile, indirim miktarına hak kazanır. Kullanıcılar bir teklif seçme ve hizmetin 
odağını belirleme seçeneğine sahiptir, ör. demansı olan kişiler için kişisel bakım veya ev 
işlerinde yardım. 

Ya fatura doğrudan ödenir ve geri ödeme için bakım sigortasına gönderilir ya da sağlayıcı, 
danıştıktan sonra bakım sigortası ile anlaşmaya varır. Burada sözde bir atama beyanı 
imzalanır. Hizmetler genellikle aylık olarak faturalandırılır. 

  

https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de/unterstuetzung/uebersicht-aller-angebote
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Gönüllü mahalle yardımı 

Yakın çevrede oturan tanıdıklar, komşular ve arkadaşlar da bakım sigortasına saat başına 
8 Euro'ya kadar “gönüllü mahalle yardımcısı” olarak fatura kesebilir. Bunun için aşağıdaki 
gereksinimler karşılanmalıdır: 

 6 saatlik temel kurs veya  

 eşdeğer bir yeterlilik varsa 2 saatlik ileri düzey kurs 

 Yardıma muhtaç kişinin bakım fonuna kaydı,  

 Aynı anda en fazla 2 yararlanıcıya destek,  

 ayrı evlerde yaşamak 

 bakıcı olmamak 

 "Gönüllü mahalle yardımcısı"nın yasal yaşı,  

 Bir ilişki ancak 3 yaşından itibaren var olabilir. derece ilişki vardır. Bu, büyük 
büyükanne ve büyükbabalardan torunlara, amca ve teyzelere, yeğenlere ve 
yeğenlerin yanı sıra kuzenlerin "gönüllü mahalle yardımcıları" olarak aktif hale 
gelebileceği anlamına gelir. 

İlgilenen kişiler, Bakım Destek Yetkinlik Merkezi web sitesinde daha ayrıntılı bilgi ve 
belgeleri görüntüleyebilir ve yazdırabilir. 

https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de/service/schulungsangebote/nachbarschaftshelferin 

Ek olarak, Berlin bakım üsleri talep edilebilir. 

Kalan miktar 

Miktar bir takvim yılında bitmezse, kalan miktar bir sonraki yılın 30 Haziran'ına kadar 
kullanılabilir.  

Yardım miktarında artış 

Ayni ayakta tedavi yardımlarının %40'ını günlük destek tekliflerine dönüştürmek 
mümkündür. Burada temel bakım yerine bakım hizmetleri ve ev yardımı kullanılabilir. 

Bakım destek merkezinin personeli size tavsiyede bulunmaktan mutluluk 
duyacaktır. 

Ücretsiz hizmet numarası: 0800 59 500 59 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Bakım destek noktalarının sponsorları, Berlin eyaleti ve Berlin'deki bakım ve sağlık sigortası fonlarıdır. 

https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de/service/schulungsangebote/nachbarschaftshelferin
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

