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رعاية منزلية دون اإلقامة في دار رعاية 

بدل رعاية نقدي 

شهريًا 
901 يورو 728 يورو 545 يورو 316 يورو -

مخصصات خدمات الرعاية  

-(خدمات رعاية عينية) شهريًا 

2095 يورو 1693 يورو 1363 يورو 724 يورو 

يمكن االستفادة بنسبة 40 % من مخصصات خدمات الرعاية العينية في الخدمات المقدمة 

لتخفيف األعباء.  

إعانات مجمعة 

 -

إذا لم يتم االنتفاع بكامل خدمات الرعاية العينية غير النقدية، يحق الحصول على بدل 

رعاية نقدي حسب النسبة. فعلى سبيل المثال إذا تم االنتفاع بنسبة 60% من الخدمات 

العينية، يمكن دفع 40% من اإلعانة النقدية.  

الرعاية النهارية 

شهريًا 
 يورو 1995 يورو 1612 يورو 1298 يورو 689-

إعانة نقدية لتخفيف األعباء 

شهريًا  

125 يورو  

في درجة 1 في الحاجة للرعاية يمكن أيًضا استخدامها في الرعاية األساسية) 

مخصصات رعاية ذوي االحتياجات 

الخاصة  

سنويًا  
 -

ما يصل إلى 1612 يورو كل سنة تقويمية لمدة أقصاها 6 أسابيع (في حاالت استثنائية: 

الحصول على اإلعانة بالساعة). يمكن زيادة المبلغ بمقدار 806 يورو، ومن ثمَّ يصل إلى 

2418 يورو، ثم يُحتسب من مخصصات الرعاية قصيرة األجل. ال يحق المطالبة بها إال 

بعد ستة أشهر من الرعاية المنزلية من قبل مقدم الرعاية.  

مخصصات الرعاية قصيرة األجل 

سنويًا  
 -

ما يصل إلى 1774 يورو كل سنة تقويمية (لمدة أقصاها 8 أسابيع). يمكن زيادة المبلغ 

ليصل إلى 3386 يورو، ثم يُحتسب من مخصصات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة. 

وسائل مساعدة لتيسير 

الرعاية وتنفيذ تعديالت في 

المبنى  

مستلزمات تقنية مساعدة: األولوية على سبيل اإلعارة  

مستلزمات استهالكية: 40 يورو كل شهر  

مخصصات لتحسين المحيط المعيشي: تصل إلى 4000 يورو 

ضمان اجتماعي لمقدم الرعاية 

 -
 

  

تُدفع المخصصات القانونية لتأمين التقاعد وللتأمين ضد البطالة وللتأمين ضد الحوادث إذا 

كان مقدم الرعاية:

يرعى المريض 10 ساعات على األقل في األسبوع، وليومين على األقل في األسبوع  •

•

•

 ال تزيد ساعات عمله عن 30 ساعة في األسبوع 

 ال يحصل على معاش كبار السن 

رعاية أثناء اإلقامة في دار رعاية/السكن الجماعي 

رعاية أثناء اإلقامة في دار رعاية 

شهريًا  
2005 يورو  1775 يورو   1262 يورو   770 يورو   125 يورو  

إعانات في حالة الرعاية في سكن 

جماعي شهريًا  
214 يورو 

خدمات عامة 

استشارة بخصوص الرعاية 

التمريضية واستشارة بخصوص 

الرعاية في المنزل  

نعم 

نعم دورات تدريبية في مجال الرعاية 

خدمات تأمین الرعایة التمریضیة 
ما ھي مستحقاتي؟




