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 اعتماد عروض المساعدة في الحیاة الیومیة
 

للمساعدة على   كذلك  بل  الشخصیة  بالرعایة  المتعلقة  للخدمات  فقط  للرعایة  المحتاجون  األشخاص  یحتاج  تسییر  ال 
الطبیب أو إلنجاز بعض   للتسوق وقضاء بعض األمور اإلداریة زیارة  الیومیة، مثل مرافقتھم عند ذھابھم  شؤونھم 

المنزلیة  یحداألعمال  والدعم   د.  االعتماد  في  AnFöVO  مرسوم  المساعدة  عروض  باعتماد  الخاصة  الترتیبات   *
 الحیاة الیومیة. 

  االعتراف صة باعتماد عروض المساعدة في الحیاة الیومیة. یتولى  الشروط والتدابیر الخا  AnFöVOیحدد مرسوم  
 بھذه العروض الدوائر المختصة والمدن التي ال توجد فیھا ھذه الدوائر. 

یقدم ھذه الكتیب المعنون "معلومات حول اعتماد عروض المساعدة في الحیاة الیومیة" للمقبلین على العمل كمقدمین  
الشروط الواجب توفرھا والخطوات    لىمجال االستشارة لدى البلدیات نظرة عامة ع  للخدمة واألشخاص العاملین في

 المساعدة في الحیاة الیومیة.   لعروض المتبعة للحصول على اعتمادٍ 
 
 
 
 
 

اعتماد عروض المساعدة في الحیاة الیومیة ودعم تطویر بنیة الرعایة في والیة  ب  المتعلقالدعم  واالعتماد  مرسوم  *  
 باللغة األلمانیة.  AnFöVOشمال الراین ویستفالیا، الذي نشیر إلیھ اختصارا بمرسوم االعتماد والدعم أو  
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 ما ھي عروض المساعدة في الحیاة الیومیة؟ .1
 

الضمان   في  مستقل  فرع  أحدث  الرعایة  على  التأمین  سنة  یعتبر  منذ  األلماني  إلى  1995االجتماعي   ،
جانب التأمین على المرض والحوادث والتقاعد والبطالة. یلتزم كل صندوق للتأمین الصحي بتقدیم تأمین  

 على الرعایة لألشخاص المؤمنین اجتماعیا لدیھ. 
 

إلى    المخصصاتلكن   تقدیمھا  یتم  ال  الرعایة  على  بالتأمین  المؤمنین  من    طلب بالخاصة  األشخاص 
بما أن التأمین على الرعایة یتبع من حیث المبدأ التأمین الصحي، فإن ھذا الطلب یقدم غالبا لدى  اجتماعیا. 

صندوق التأمین الصحي الخاص بكل شخص. وھكذا یكون لكل صندوق للتأمین الصحي صندوق تأمین  
الرعایة ملحق بھ. تحدد كل ال ألمانی  مخصصاتعلى  الرعایة في  التأمین على  ا في  المقدمة من صندوق 

"الضمان االجتماعي الخاص بالرعایة". تحدد عروض    SGB XI  11قانون الشؤون االجتماعیة المجلد  
"عروض المساعدة في    45a  المادة  11المساعدة في الحیاة الیومیة في قانون الشؤون االجتماعیة المجلد  

الیومیة،   تخصیصالحیاة  في    إعادة  (الحق  العینیة  المخصصات  التخصیصمبلغ  التفویض  إعادة   ،(
 إلصدار المراسیم". 

 ؟ AnFöVO  ما ھو مرسوم االعتماد والدعم .2
 

یكمن الھدف من تطویر بنیة الرعایة على المستوى الجھوي في والیة شمال الراین فیستفالیا في تمكین  
من االستفادة من المساعدة والمرافقة والدعم    المكلفین برعایتھم  أقاربھم األشخاص المحتاجین للرعایة و

في   المكوث  على  قادرین  لیكونوا  المختلفة،  احتیاجاتھم  یغطي  والذي  السكني  محیطھم  داخل  الالزم 
المحیط الذي یشعرون فیھ بالراحة والمشاركة في الحیاة االجتماعیة باستقاللیة، معتمدین في ذلك على  

 مواردھم وقدراتھم على المشاركة.  
 
 
 
 
 

 ) في:AnFöVOتكمن أھداف المرسوم (
 

تقدیم عروض مساعدة بسیطة لألشخاص المستحقین لھا، تكون موجھة حسب احتیاجاتھم   .1
ومضمونة الجودة، تسمح لھم بتحسین قدراتھم على تسییر حیاتھم الیومیة باستقاللیة، كما  

   ألقرابھمتسمح بتقدیم المساعدة 
 

 وتخفیف العبء الملقى على عاتقھم. ،واألشخاص القریبین منھم والمكلفین برعایتھم .2
 
 
 
 
 

 

األشخاص المكلفین بالرعایة، تتضمن   لىإلى جانب عروض الرعایة والعروض المتعلقة بتخفیف العبء ع
ھذه العروض كذلك المساعدات المقدمة في إطار تسییر الحیاة الیومیة. تقدم ھذه المساعدة لألشخاص  

عیني   كتخصیص یورو، یتم دفعھ  125للرعایة في شكل مبلغ شھري لتخفیف العبء یقدر بـ المحتاجین  
   محصور لغرض معین.
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الحیاة الیومیة  ، تساھم عروض المساعدة في  45a  المادة  11حسب قانون الشؤون االجتماعیة المجلد  
ع العبء  تخفیف  بالقدر   نفي  للرعایة  المحتاجین  األشخاص  ومساعدة  بالرعایة  المكلفین  األشخاص 

 الذي یسمح لھم بالتمتع باالستقاللیة في بیوتھم ألطول وقت ممكن. 



1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

 ما ھي العروض المتوفرة؟  .3
 

المجلد   قانون الشؤون االجتماعیة  للتعویض (حسب  القابلة  الیومیة  الحیاة  المساعدة في    11یمكن تقدیم عروض 
 ) سواء داخل المحیط المنزلي أو خارجھ. ویدخل في ھذا: 45a  المادة

 من ھي الجھات التي یمكنھا تقدیم عروض المساعدة في الحیاة الیومیة؟ .4
 

 من طرف:  AnFöVOمن مرسوم االعتماد والدعم  5 ة المادیمكن تقدیم ھذه العروض حسب  

 
واألھداف   العام  النفع  ذات  األھداف  دعم  ومؤسسات  العام  للقطاع  التابعین  المعنویین  األشخاص 

التط الرعایة  خدمات  مكاتب  (مثل  متطوعین  أشخاصا  توظف  التي  والكنسیة،  وعیة،  الخیریة 
 مجموعات المساعدین ومكاتب خدمات الزیارة التطوعیة) 

 
المعتمدة حسب قانون الشؤون االجتماعیة المجلد   (مثل خدمات    72الفقرة    11مؤسسات الرعایة 

 الرعایة الخارجیة، مؤسسات الرعایة اإلقامیة و شبھ اإلقامیة) 
 

  11اآلخرون دون عقد رعایة حسب قانون الشؤون االجتماعیة المجلد  مقدموا الخدمات المھنییون  
 (مثل المرافقة الیومیة، مرافقة كبار السن)  72الفقرة 

 

مقدموا الخدمات المستقلون الذین یقدمون خدماتھم في إطار عالقة عمل مباشرة مع شخص واحد  
 )  Minijobberمال الصغیرة (أصحاب األع 2الفقرة   AnFöVOحسب مرسوم االعتماد والدعم 

 

األفراد المنخرطون في العمل التطوعي في إطار مساھمة طوعیة في المجتمع المدني ذات ارتباط  
 شخصي وثیق. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

نحیطكم علما أن: خدمات الرعایة الجسدیة والمساعدات ذات الطابع الطبي ال تدخل في عروض  
 المساعدة في الحیاة الیومیة. 
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   : األقارب المكلفین بالرعایة نعروض تخفیف العبء ع

القریبین منھم والمكلفین برعایتھم على مجابھة   األشخاص أو األشخاصَ  تساعد عروض تخفیف العبء أقاربَ 
نجاز إالمتطلبات الخاصة بالرعایة الیومیة بشكل أفضل. ویدخل في ھذا خدمات االستشارة والمساعدة على 

 باإلضافة إلى المعلومات المقدمة حول عروض المساعدة األخرى، مثل مجموعات األقارب.  ، األعمال الیومیة 

 بیر المنزلي: عروض المساعدة على التد
تھدف ھذه العروض لتقدیم الخدمات الضروریة لألشخاص المحتاجین للرعایة في مجال التدبیر المنزلي في  

المرسوم   حسب  المقدمة  العروض  في  یدخل  ال  الیومیة.  ھذه    AnFöVOالحیاة  تتجاوز  التي  الخدمات 
ا لھا  لیس  والتي  المنزلي،  بالتدبیر  المتعلقة  تلك  من  والقریبة  مثل  اإلطار  الیومیة،  بالرعایة  ملموس  رتباط 

 صیانة المباني والتجھیزات الخارجیة أو الخدمات الحرفیة. 

 عروض الرعایة: 
الرعایة   ناحیة  من  الفردیة  احتیاجاتھم  حسب  للرعایة  المحتاجین  األشخاص  ومساعدة  ومرافقة  تحفیز  یتم 

دا سواء  ھذا  ویكون  الترفیھ،  ونشاطات  الیومیة  بالنشاطات  من  والمتعلقة  األقل  على  (تتكون  مجموعة  خل 
 ثالث أشخاص محتاجین للرعایة)، أو بشكل فردي (شخصان على األكثر).

   :عروض تخفیف العبء / العنایة باألشخاص المحتاجین للرعایة

بالنشاطات   واالستمتاع  المجتمع  مع  التواصل  من  للرعایة  المحتاجین  األشخاص  تمكین  من  الھدف  یكمن 
صالح اإلداریة وتنظیم المساعدات الضروریة على الصعید الشخصي في جعلھم قادرین  الترفیھیة وقضاء الم 

على مجابھة متطلبات الحیاة الیومیة وضمان مشاركتھم في الحیاة االجتماعیة. وھذه بعض األمثلة على ذلك:  
القدرات   المساعدة على تحسین  النشاطات  المفیدة،  الحركیة،  التوجیھ والمساعدة على انجاز بعض األعمال 

 المشاركة في الحیاة االجتماعیة، إجراء المحادثات، القراءة بصوت عال، تمارین الذاكرة، الغناء. 

 
األشخاص المعنویین التابعین للقطاع العام ومؤسسات دعم األھداف ذات النفع العام واألھداف الخیریة  

المساعدین  والكنسیة، التي توظف أشخاصا متطوعین (مثل مكاتب خدمات الرعایة التطوعیة، مجموعات 
 ومكاتب خدمات الزیارة التطوعیة) 

 
(مثل خدمات الرعایة   72  المادة  11مؤسسات الرعایة المعتمدة حسب قانون الشؤون االجتماعیة المجلد 

 وشبھ اإلقامیة) ة الخارجیة، مؤسسات الرعایة اإلقامی
 

  72 المادة  11اآلخرون دون عقد رعایة حسب قانون الشؤون االجتماعیة المجلد  المھنیونمقدمو الخدمات 
 (مثل المرافقة الیومیة، مرافقة كبار السن)

 
مقدمو الخدمات المستقلون الذین یقدمون خدماتھم في إطار عالقة عمل مباشرة مع شخص واحد حسب  

  Minijobber) یرةأصحاب األعمال الصغ  (2 المادة AnFöVO مرسوم االعتماد والدعم
 

األفراد المنخرطون في العمل التطوعي في إطار مساھمة طوعیة في المجتمع المدني ذات ارتباط شخصي  
 .وثیق

 



األفراد المنخرطون في العمل التطوعي في إطار مساھمة طوعیة في  
 المجتمع المدني

 العمل المباشرة  مقدمو الخدمات المستقلون أصحاب عالقات

  

 
 

 ؟ ماذا یعني ھذا
یمكن لألشخاص المتواجدین في المحیط الجغرافي أو االجتماعي للشخص المحتاج للرعایة تقدیم المساعدة لھذا  
الشخص شریطة أال یكون ھذا في إطار نشاط ربحي وأن یكون خارج محلھم السكني، حیث یمكنھم مثال مساعدة  

نشاطاتھ وتنشیطھ وتزویده بما یحتاج ومرافقتھ في تنقالتھ الیومیة. یستثنى من ھذا أعمال    الشخص على تنظیم
األمر یتعلق    إنیأتي الواجب األخالقي للشخص الذي یقدم ھذه الخدمة في المقام األول، حیث    . الرعایة األساسیة

 ھنا في األساس بعمل تطوعي. 

 ما ھي الشروط الواجب توفرھا؟
 ھذه الرعایة أساسا بشكل تطوعي. یجب أن تقدم   •
یمكن دفع تعویض جزافي لقاء ھذه الخدمات من خالل مبلغ تخفیف العبء الذي یستفید منھ الشخص المحتاج   •

 ). 45a مادةال 11للرعایة (حسب قانون الشؤون االجتماعیة المجلد 
الرع • في  تدریبیة  دورة  حجم  األقل  على  یساوي  تأھیل  على  الحصول  إثبات  تقدیم  (حسبیجب  قانون   ایة 

 بشكل مجاني.  في العادة). یمكن االستفادة من ھذه الدورات  45aالمادة   11الشؤون االجتماعیة المجلد  
ال یجب أن یكون الشخص الذي یقدم ھذه الخدمات على صلة قرابة أو مصاھرة مع الشخص الذي یرعاه حتى   •

ھو نفسھ الشخص المكلف بالرعایة والمسجل بھذه    الدرجة الثانیة أو یقیم معھ في نفس البیت. كما یمنع أن یكون
 الصفة. 

 ما ھو اإلجراء المتبع؟
تقوم صنادیق التأمین على الرعایة الخاصة باألشخاص المحتاجین للرعایة في إطار دفع التعویض عن الخدمات  

المسا تقدیم  یخص  فیما  علیھا  المنصوص  الشروط  توفر  من  مستقل  بشكل  بالتحقق  التكالیف  تعویض  عدة  أو 
 للجیران. لھذا الغرض، یقوم الشخص الذي یقدم الخدمة بتقدیم تصریح بالموافقة على التحقق من بیاناتھ. 

أنھا غیر   إال  الدخل،  إقرارات ضریبة  بھا في  التصریح  یتم  الجیران  تندرج في مساعدة  التي  األعمال  أن  رغم 
المتطوعین الذین یقومون برعایة أكثر من شخص  خاضعة للضرائب في الحاالت العادیة. یجب على االشخاص  

حتى ال یؤّول نشاطھم على أنھ    ، أو المنخرطین في أعمال تطوعیة أخرى إعالم مصلحة الضرائب التابعین لھا
 عمل مستقل مقنع. 

 ھذا؟ ذا یعني  ما
یمكن لھؤالء األشخاص تقدیم خدمات مساعدة في الحیاة الیومیة لشخص محتاج للرعایة (حسب قانون  

المجلد   االجتماعیة  المدني.  45a  المادة   11الشؤون  المجتمع  في  الطوعیة  مساھمتھم  إطار  خارج   (
) أو عالقة عمل عادیة تربطھم بالشخص  Minijobیمكن أن یكون ھذا في إطار عمل بسیط مباشر (

 المحتاج للرعایة. 

 ما ھي الشروط الواجب توفرھا؟
)  45a  المادة  11من أجل االستفادة من مبلغ تخفیف العبء (حسب قانون الشؤون االجتماعیة المجلد  

الخدمة  ھذه  یقدم  الذي  الشخص  في  الشروط  بعض  تتوفر  أن  حسب    ، یجب  الصفة  بھذه  اعتماده  لیتم 
 : AnFöVOمرسوم االعتماد والدعم  

) لدى مكتب  Beratungsschein(شھادة تقدیم المشورة    استشارة   مقابلةت على إجراء  تقدیم إثبا  •
خدمة ممول من طرف والیة شمال الراین ویستفالیا (المكتب الجھوي لكبار السن، الرعایة والخرف  

 لوالیة شمال الراین ویستفالیا). 
الصغیرة   • األعمال  مكتب  لدى  أو   Minijobzentraleالتسجیل  بسیط)  الضمان    (كعامل  لدى 

 االجتماعي. 
(حسب   • الرعایة  في  تدریبیة  دورة  األقل حجم  على  یساوي  تأھیل  على  الحصول  إثبات  تقدیم  یجب 

 ). 45a المادة 11قانون الشؤون االجتماعیة المجلد  
ال یجب أن یكون الشخص الذي یقدم ھذه الخدمات على صلة قرابة أو مصاھرة مع الشخص الذي   •

 الثانیة أو یقیم معھ في نفس البیت. یرعاه حتى الدرجة  

 ما ھو اإلجراء المتبع؟
یقوم مقدم الخدمات المستقل بتقدیم اإلثباتات الالزمة لصندوق التأمین على الرعایة الخاص بالشخص  

المجلد   التكالیف (حسب قانون الشؤون االجتماعیة  للرعایة في إطار إجراءات تعویض    11المستحق 
خال  یثبت ،  45a  المادة  والدعم  من  االعتماد  مرسوم  في  علیھا  المنصوص  الشروط  كل  یلبي  أنھ  لھا 

AnFöVO  ،بھا المصرح  المعلومات  من  التحقق  إطار  في  المستقل    یعطي .  الخدمة  صندوَق  ل مقدم 
 التأمین على الرعایة، الخاص بالشخص المستحق للرعایة، تصریحا بالموافقة على التحقق من بیاناتھ. 
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 . مساعدة الجیرانMinijobber 4.1. أصحاب األعمال الصغیرة  4.2



 . مقدمو الخدمات المھنیون وفي إطار النفع العام4.3
 

 مقدمو الخدمات بعقد رعایة أو بدونھ 
 
 

 ماذا یعني ھذا؟ 
من طرف    45a  مادةال  11االجتماعیة المجلد  یمكن أن تُقدَّم عروض المساعدة في الحیاة الیومیة حسب قانون الشؤون  

  المادة   11كما ھو منصوص علیھ في قانون الشؤون االجتماعیة المجلد    ، مؤسسات الرعایة المرخصة عبر عقد رعایة
 ل أشخاصا متطوعین. ، من طرف مقدمي الخدمات المھنیین دون عقد رعایة ومنظمات النفع العام التي تشغّ 72

 فرھا؟ما ھي الشروط الواجب تو
ومنظمات النفع العام من تقدیم عروض للمساعدة في الحیاة   ، سواء بعقد رعایة أو بدونھ  ، حتى تتمكن مؤسسات الرعایة

 الیومیة، یجب علیھا أن تلبي شروط مختلفة. 

أن  یفترض  أنھ  ومعناه  االعتماد.  على  للحصول  مبسطة  بإجراءات  رعایة  عقد  تملك  التي  الرعایة  مؤسسات  تقوم 
ال المؤسسات  تغطیة AnFöVOمن مرسوم االعتماد والدعم (  2الرقم    5  مادةرعایة المرخصة حسب  تتوفر على   (

. رغم ھذا، فإن ھذه المؤسسات مطالبة بتقدیم إثباتات حول االعتماد علیھتأمین كاف وقادرة على التصرف بشكل یمكن  
 طار إجراءات الحصول على االعتماد. في إ  ، الخدمة باإلضافة لمقترح للخدمات  بتقدیم  المكلفینكفاءة األشخاص 

لإلجراءات   باإلضافة  تقدیمھا،  عقد  دون  الخدمات  مقدمي  على  یجب  التي  لإلثباتات  شرحا  التالي  الفصل  في  تجدون 
 المتبعة للحصول على االعتماد. 
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 ما ھي اإلجراءات المتبعة العتماد العروض؟  .5
 

PFAD. UIA   ومكان الخدمات  عروض  لتسجیل  منصة  الوقت  نفس  في  العروض    ھي  إلیجاد 
 بالنسبة للمستخدمین. 

 ) صفحة  على  الكترونیا  الخدمات  عرض  اعتماد  طلب  إیداع  كل  PfAD.uiaیتم  تحمیل  كذلك  یمكنكم   .(
 اإلثباتات المطلوبة على ھذه الصفحة. یجب أوال إجراء مسح ضوئي للوثائق المطلوبة. 

 
 PfAD.uiaلموقع التالي دلیال وجیزا لمنصة  تجدون على ا

https://pfaduia.nrw.de/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

حة. یمكنكم تقدیم طلب جدید عبر  فیمكنكم الولوج لحسابكم أو إعادة التسجیل في الجھة العلویة الیمنى من الص
  یقدم لكم توجیھاتالذي    ، (طلب جدید). بعد ذلك یظھر لكم مساعد تقدیم الطلب  Neuer Antragالنقر على

„  حول باختیار  رعایة  عقد  دون  المھنیون  الخدمات  مقدمو  یقوم  االستمارة.   Antrag aufملء 
Anerkennung eines Angebotes zur Unterstützung im Alltag“   اعتماد عرض (طلب 

„ ثم  الیومیة)،  الحیاة  في   Anbieter, die Ihre Leistungen im Rahmen einerللمساعدة 
selbstständigen Tätigkeit ausüben“   إطار في  خدماتھم  یقدمون  الذین  العروض  (مقدمو 

 ممارستھم لعمل مستقل). 

بعد ذلك، یقومون بطباعة الطلب المملوء وإرسالھ لإلدارة المختصة (دائرة الرعایة االجتماعیة). یخضع كل  
 ختصة بمنح االعتماد. طلب لرسوم معینة. تختلف ھذه الرسوم حسب كل دائرة واإلدارة الم

11 



 للحصول على اعتماد لعروض الرعایة، یجب تقدیم اثباتات حول 

 مؤھالت الشخص الذي یقدم ھذه الخدمة 
 ل مؤھل عام •
53a المادة 11عامل مؤھل لتقدیم خدمات الرعایة حسب قانون الشؤون االجتماعیة المجلد  •

 ساعة  160دورة تدریبیة من 
 ساعة  40دورة تدریبیة من  : تأھیل أساسي •
 ساعة (خاص فقط بخدمات التدبیر المنزلي)  30دورة تدریبیة من  : تأھیل أساسي•

إذا كان مقدم الخدمة عامال مؤھال، یتوجب علیھ التعاون مع عامل مؤھل أو   :مھمة مالحظة 
 ) 7المكتب الجھوي لكبار السن، الرعایة والخرف. (انظر رقم 

 إثبات المؤھل 
الدورات   إنھاء كل  یطالَ   التأھیلیة،یجب  الخدمة  التي  في إطار طلب اعتماد    بإثباتھاب مقدمو 

 خالل الثالثة أشھر التي تلي تاریخ بدایة العمل.  ،عروض المساعدة في الحیاة الیومیة 
یجب تقدیم إثبات للتسجیل في الدورات التدریبیة المطلوبة، ما عدا ذلك ال یمكن االستفادة من  

 تعویض في إطار مبلغ تخفیف العبء.  ال

 ) 6(انظر رقم   مقترح الخدمات
 االتصال بیانات  .1
 من العروض  المستفیدوناألشخاص  .2
 محتوى، حجم وسعر العروض  .3
 الرعایة الكافیة بالنسبة لألشخاص الذین یتلقون الرعایة في مجموعة  .4
 مؤھالت األشخاص الذین یقدمون الخدمة  .5
 ھنیة المنوع المرافقة  .6
 تعویض الشخص المقدم للخدمة عند الغیاب والمرض  .7

م توجیھ مقدم الطلب تدریجیا وبشكل آلي في إطار معالجة الطلب المقدم الحقا. یجب ملء وحفظ كل  یت
 الخانات اإلجباریة. یمكن القیام بتغییرات حتى بعد القیام بحفظ البیانات.  
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 اإلثباتات الخاصة بالموثوقیة 
یجب تقدیم شھادة حسن السیرة والسلوك صادرة عن السلطات الرسمیة أو شھادة حسن السیرة  
والمراھقین.   باألطفال  الخاصة  للعروض  بالنسبة  الشرطة  عن  الصادرة  الموسعة  والسلوك 

 تقوم اإلدارة بالتحقق من شھادات حسن السیرة والسلوك الخاصة بالموظفین. یجب أن 

 التأمین 
 یجب أن یضمن مقدمو الخدمات حصولھم على تأمین كاف یغطي العمل الذي یقومون بھ. 

 :

 .

 .

أسعار عروض المساعدة في الحیاة الیومیة؟ 
یمكن لمقدمي العروض المھنیین والعاملین في إطار النفع العام االستفادة من المبالغ القصوى  

التالیة القابلة لالعتماد 

ال یمكن أن یتجاوز مبلغ التعویض عن العروض المقدمة من طرف مقدمي العروض المھنیین 
والعاملین في إطار النفع العام مبلغ  36,00 یورو للساعة 

إذا كانت عروض الرعایة تقدم لمجموعات من األشخاص، ال یمكن أن یتجاوز مبلغ  
التعویض    99,50یورو في الیوم )استنادا إلى الرعایة النھاریة(.  بالنسبة  لخدمات الرعایة  
بالساعة والمقدمة لمجموعة من األشخاص، یحدد أقصى مبلغ یمكن اعتماده لدفع التعویض بـ  

20 یورو للساعة 



 كیف یتم كتابة مقترح للخدمات؟  .6
 

 یجب على اإلجابة على األسئلة التالیة قبل الشروع في إعداد 
 مقترح الخدمات: 

 
 
 

 كیف یمكن االتصال بي؟ 
 محدد للخدمة التي أقدمھا؟ اسمھل یجب أن یكون ھناك 

 في العرض الذي أقدمھ؟  إدراجھاما ھي النقاط الرئیسیة التي یجب  
 و ھوایات اكتسبتھا خالل أعمالي السابقة والتي أرغب في إدراجھا في العرض؟ ھل لدي قدرات أ

) ھل ھناك مجموعات أو مجموعات لكبار السن أرغب  جیدا  األمور اإلداریةب  أنا ملمّ (مثال: ھل أحب الحیاكة أو ھل  
 في العمل معھم بشكل خاص؟ 

 ارة خالل عملي؟، وھل لدي فكرة عن إمكانیة استغالل ھذه المھأخرى ھل أتقن لغات
 ھل لدي كفاءات في التعامل مع ثقافات مختلفة؟ ھل أعرف عادات ووصفات ألطباق خاصة ببلد معین؟ 

 ھل أرغب في تقدیم الرعایة فقط أو إضافة خدمات متعلقة بالعمل المنزلي؟
 ھل ھناك شخص یمكنھ أن یعوضني في حالة المرض و/أو أخذي لعطلة. 

 خاصة من شأنھا أن تفیدني خالل عملي. ھل لدي مؤھالت إضافیة 
 ؟ ما ھو الثمن المناسب لھذا العرض؟ الشكاوىكیف أتعامل مع  

 ھل أرغب في استعمال سیارتي الخاصة / ھل یحتسب سعر البنزین في ھذا السعر؟ 
 ھل ھناك أعمال مستثناة من الخدمة التي أقدمھا؟

 
 

العرض الحقا عند تقدیم مقدمي العروض ألنفسھم على منصة   یمكن للزبائن االطالع على الجوانب المتعلقة بمقترح
PfAD.uia . 

 في العموم، یجب أن یتم اعداد مقترح الخدمة في صفحة أو صفحتین على األكثر.

 المؤھل؟   شخصما المقصود بالتعاون مع  .7
 

إذا كان الشخص المقدم للطلب ال یملك المؤھل المطلوب، یمكنھ االستفادة من التوجیھ والمرافقة المھنیة  
  PfAD.uiaمن خالل تعاونھ مع شخص مؤھل. في ھذا اإلطار، یجب إیداع اتفاقیة تعاون على منصة  

 تحتوي على وصف للمھام المطلوب إنجازھا. 

طلب   لمنطقة  م  باالتفاقیاتالخاصة    النماذج یمكن  والخرف  الرعایة  السن،  لكبار  الجھوي  المكتب  ن 
Ostwestfalen-Lippe . 

 
 

 من ھو الشخص المؤھل؟
والدعم   االعتماد  مرسوم  المؤھلون حسب  الذین    AnFöVOاألشخاص  أولئك  مھنیا    تلقوا ھم  تدریبا 

دراسة جامعیة مناسبة تؤھلھم لتقدیم    تابعوا  معتمدا من طرف الدولة لمدة ال تقل عن ثالث سنوات أو
الدعم والمرافقة المھنیة لعروض المساعدة ومقدمي ھذه العروض. ویشمل ھذا االختصاصات المھنیة  

من الالئحة التنفیذیة الخاصة بقانون    2و  1رقم    2و  1الفقرة    1والجامعیة المنصوص علیھا في المادة  
 686ص   GV.NRW 2019یونیو  1المشاركة، الصادرة في  واإلسكان 

 
األشخاص المؤھلون حسب الالئحة التنفیذیة الخاصة بقانون  

 المشاركة ھم: واإلسكان  

 مقدمو الرعایة لكبار السن  .1

الممارسون الصحیون والممرضون / الممارسات   .2
 الصحیات والممرضات 

 ممرضو / ممرضات األطفال  .3

(المساعدة  المختصون في التأھیل لذوي االحتیاجات الخاصة  .4
 على االندماج) 

 
المؤھلین كمقدمی المنزلي مساعدة  ل  نیمكن كذلك لألشخاص  التدبیر  الرعایة األسریة وخدمات  خدمات 

  4فیما یتعلق بالمساعدة المقدمة في إطار التدبیر المنزلي حسب المادة    ومرافقة مقدمي خدمات الرعایة 
   .بصفتھم أشخاصا مؤھلین ، 4الفقرة 
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 األشخاص المؤھلون لتقدیم الرعایة االجتماعیة ھم كذلك أولئك الذین:

أنھوا دراسة جامعیة في تخصص العمل االجتماعي، التربیة االجتماعیة، التربیة العالجیة، علوم   .1
 علوم التسییر في المجال الصحي ومجال الرعایة والشؤون االجتماعیة،التربیة، علم النفس أو 

مھنیا   .2 تدریبا  التربوي،    معتمدأنھوا  االجتماع  علم  في  أخصائیین  كمربین،  الدولة  طرف  من 
أو الخاصة  االحتیاجات  لذوي  التأھیل  في  والطبیعي    مختصین  النفسي  العالج  في  مختصین 

 واللغوي،

الدولة  معتمد  یحوزون على مؤھل مھني معادل .3 والذین یقتصر عملھم فعلیا، حسب    ، من طرف 
 مفھوم المؤسسة، على الرعایة االجتماعیة بما یتوافق حصریا مع مؤھلھم العلمي.

 
 ما ھي مھام الشخص المؤھل؟

فنیة   مالحظات  وإبداء  األسئلة  على  اإلجابة  المؤھل  الشخص  بھا  یكلف  التي  المھام  بین  من 
خالل   اجتماعات،  (خاصة  خالل  من  أو  ھاتفیة  مكالمات  عبر  ھذا  یكون  أن  یمكن  األزمات). 

أو تدریب  ذلك  جلسات  األمر  اقتضى  إذا  الخدمة،  تقدیم  لمكان  میدانیة  تعتبر زیارات  حیث   ،  
أن   والضروري  المھم  من  للمجموعات.  الموجھة  للرعایة  شرطا  المیدانیة    یلتقي الزیارات 

الخدم  بمقدم  المؤھل شخصیا  ویخبره  الشخص  علیھ  (ویتعرف)  ومرافقتھ  إرشاده  یتولى  الذي  ة 
بعرض   علم  على  یكون  أن  كذلك  المؤھل  الشخص  على  یجب  یحوزه.  الذي  المھني  بالمؤھل 

 الخدمات ومقترح الخدمات الخاص بالشخص الذي یتولى مرافقتھ. 

علق بھا یقع  إلى أن المسؤولیة عن تنفیذ العروض وتسییرھا والتنسیق المتھنا  لكن یجدر التنویھ  
الشركة). حیث   إدارة  عن  مسؤولین  (بصفتھم  العروض  مقدمي  عاتق  عن    إنھمعلى  مسؤولون 

 ضمان عرض مساعدة مناسب ومضمون الجودة. 

الرعایة   المھنیة لمقدمي خدمات  تجدون معلومات وافیة عن المھام الموكلة للشخص المكلف بالمرافقة 
 . Ostwestfalen-Lippeعایة والخرف لمنطقة وحجمھا لدى المكتب الجھوي لكبار السن، الر

 
 ما ھي الشروط الواجب توفرھا للتعاون مع المكتب الجھوي؟ 

خدمات   لمقدمي  المھنیة  بالمرافقة  التكفل  والخرف  الرعایة  السن،  لكبار  الجھوي  للمكتب  كذلك  یمكن 
الخدمات الذي یعملون  الرعایة. تقدم ھذه الخدمة بشكل مجاني ویكون ھذا ممكنا إذا لم یتعد عدد مقدمي  

ولم یكن العرض المقدم یخص رعایة مجموعة من األشخاص. من    ،في مصلحة واحدة الثالثة أشخاص
أجل إبرام اتفاقیة تعاون مع المكتب الجھوي لكبار السن، الرعایة والخرف، یجب أن یطلع ھذا األخیر  

 على مقترح الخدمات. 

خرف مساعدة فنیة عند الحاجة (ال وجود لمناوبة ھاتفیة  یقدم المكتب الجھوي لكبار السن، الرعایة وال
لمنطقة   والخرف  الرعایة  السن،  لكبار  الجھوي  المكتب  یقدم  األسبوع).  نھایة  عطلة  في  مناوبة  أو 

Ostwestfalen-Lippe    كما للعمال.  التدریب  متابعة  دورات  أو  التدریبیة  الدورات  عن  معلومات 
ألفكار وانشاء شبكات تواصل بین مقدمي الخدمات المستقلین  یحرص المكتب على دعم التبادل وطرح ا
 من خالل لقاءات تبادل تنظم بصفة دوریة. 
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یمكن الحصول على مبلغ تخفیف العبء مباشرة من أقارب الشخص المستفید من الرعایة أو  
صندوق التأمین على الرعایة الخاص بالشخص المعني بعد منح ھذا األخیر لتصریح بالتنازل  

ضروري في ھذه الحالة. رقم    IK-Nummerعن المبلغ لصالح مقدم الخدمة. رقم المؤسسة  
رقم رمز وطني خاص بالمؤسسة یمكن من خاللھ القیام بعملیة  ھو    IK-Nummerالمؤسسة  

بضمان ج  المتعلقة  اإلجراءات  واتخاذ  الرقم    ودةالفوترة  یمكن طلب ھذا  االجتماعي.  التأمین 
 www.arge-ik.de مجانا عبر الرابط التالي:

 
یمكن لألشخاص المحتاجین للرعایة الذین لم یستفیدوا من مبلغ تخفیف العبء    مالحظة مھمة:

الـ   تاریخ  بھ حتى  االحتفاظ  كامل  یفقدون    30بشكل  بھذا ال  فھم  التالي.  العام  یونیو من  من 
 حقھم في االستفادة من ھذا المبلغ. 

 معلومات مھمة
 الحق في إعادة التخصیص 

إلى    2ن لألشخاص المحتاجین للرعایة المصنفین في درجة الرعایة  باإلضافة لمبلغ تخفیف العبء، یمك
حتى    5 االجتماعیة    المئة في    40تخصیص  الشؤون  قانون  (حسب  العینیة  الرعایة  مخصصات  من 

الیومیة.  36المادة    11المجلد   الحیاة  المساعدة في  المستعملة لالستفادة من عروض  المعتمدة وغیر   (
 یص المخصصات العینیة حسب درجة الرعایة المعتمدة. یحدد مبلغ میزانیة إعادة تخص 

استعمال   للرعایة  المستحق  للشخص  اإلجمالیة  یمكن  المیزانیة  العبء  ھذه  تخفیف  مبلغ  من  المكونة 
والمخصصات العینیة المعاد تخصیصھا والمعتمدة لالستفادة من العروض المعتمدة للمساعدة في الحیاة  

  11الرعایة المرخصة (حسب قانون الشؤون االجتماعیة المجلد  الیومیة والمقدمة من طرف مؤسسات  
 )، مقدمي الخدمات المھنیین ومنظمات النفع العام. 72المادة  

المبالغ المصروفة في إطار   الجیرانال یجب أن تتجاوز  تخفیف العبء في إطار طلب    مساعدة  مبلغ 
 .Minijobberأصحاب األعمال الصغیرة  تعویض التكالیف. وینطبق ھذا كذلك على 

لمنطقة   والخرف  الرعایة  السن،  لكبار  الجھوي  المكتب  استشارات    Ostwestfalen-Lippeیقدم 
 حول ھذا اإلجراء. 

 یمكننا تزویدكم بالوثائق التالیة إذا رغبتكم في ذلك: 

 مع المكتب الجھوي  ننموذج عقد تعاو •

 نموذج عقد تعاون مع الشخص المؤھل  •

 تصریح بالتنازل نموذج  •

معلومات عن المھام الموكلة للمكلفین بالمرافقة المھنیة لمقدمي خدمات الرعایة وحجمھا،   •
 مقدمة طرف وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعیة لوالیة شمال الراین ویستفالیا.  

• (AnFöVO)  مرسوم االعتماد والدعم 
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للرعایة وأقاربھم البحث عن كل العروض المتعلقة بتقدیم المساعدة في  یمكن لألشخاص المحتاجین 
الحیاة الیومیة والمقدمة من المؤسسات المرخصة ومقدمي الخدمات المھنیین دون عقد رعایة ومنظمات  
النفع العام، وذلك على موقع البحث عن العروض الخاص بوزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعیة  

راین ویستفالیا: لوالیة شمال ال  

www.pfaduia.nrw.de/uia/angebotsfinder 

األعمال   أصحاب  من  المقدمة  والعروض  الجیران  مساعدة  عروض  على  الموقع  ھذا  یحتوي  (ال 
 (.Minijobberالصغیرة 

http://www.arge-ik.de/
http://www.arge-ik.de/
http://www.arge-ik.de/
http://www.pfaduia.nrw.de/uia/angebotsfinder

	Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Region Ostwestfalen-Lippe
	www.alter-pflege-demenz-nrw.de
	1. ما هي عروض المساعدة في الحياة اليومية؟
	2.  ما هو مرسوم الاعتماد والدعم AnFöVO؟
	تكمن أهداف المرسوم (AnFöVO) في:

	3. ما هي العروض المتوفرة؟
	4.  من هي الجهات التي يمكنها تقديم عروض المساعدة في الحياة اليومية؟
	يمكن تقديم هذه العروض حسب المادة 5 من مرسوم الاعتماد والدعم AnFöVO من طرف:

	4.3. مقدمو الخدمات المهنيون وفي إطار النفع العام
	مقدمو الخدمات بعقد رعاية أو بدونه

	5.  ما هي الإجراءات المتبعة لاعتماد العروض؟
	PFAD. UIA هي في نفس الوقت منصة لتسجيل عروض الخدمات ومكان لإيجاد العروض بالنسبة للمستخدمين.

	6. كيف يتم كتابة مقترح للخدمات؟
	يجب على الإجابة على الأسئلة التالية قبل الشروع في إعداد

	7.  ما المقصود بالتعاون مع شخص المؤهل؟
	من هو الشخص المؤهل؟
	الأشخاص المؤهلون حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الإسكان والمشاركة هم:
	الأشخاص المؤهلون لتقديم الرعاية الاجتماعية هم كذلك أولئك الذين:
	ما هي مهام الشخص المؤهل؟
	ما هي الشروط الواجب توفرها للتعاون مع المكتب الجهوي؟




