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Амбулаторна сфера 

Грошова допомога на догляд 
Щомісяця 

- 316 євро 545 євро 728 євро 901 євро 

Служба з догляду 
(допомога на надання послуг 

догляду) щомісяця - 

724 євро 1.363 євро 1.693 євро 2.095 євро 

До 40 % допомоги на надання послуг догляду може бути використано 

на визнані послуги з допомоги. 

Комбіновані послуги 

- 

Якщо допомога на надання послуг догляду повністю не використана, 

можна претендувати на пропорційну суму грошової допомоги на 

догляд. Так, якщо, наприклад, використано 60% допомоги на надання 

послуг (негрошової допомоги), може бути виплачено ще 40% грошової 

допомоги. 

Щоденний догляд 
щомісяця - 689 євро 1.298 євро 1.612 євро 1.995 євро 

Сума на допомогу 
щомісяця 

125 євро 

(у 1-му ступені догляду може також використовуватися для 

основного догляду) 

Заміщення особи, що здійснює 
догляд 
щорічно - 

до 1612 євро на календарний рік не більше ніж на 6 тижнів (виняток: 

погодинне використання). Ця сума може бути збільшена на 806 євро до 

2418 євро, у такому випадку вона зараховується у право на допомогу 

при короткочасному догляді. Це право з’являється лише після шести 

місяців домашнього догляду доглядачем або піклувальником.  

Короткочасний догляд 
щорічно - 

До 1774 євро на календарний рік (не більше ніж на 8 тижнів). Ця сума 

може бути збільшена до 3386 євро, у такому випадку вона зараховується 

у право на допомогу при заміщенні особи, що здійснює догляд. 

Засоби для здійснення 
догляду і заходи з 
реконструкції  

Технічні допоміжні засоби: бажано напрокат 

Витратні матеріали: 40 євро на місяць 

Покращення житлового середовища: до 4000 євро 

Соціальне забезпечення 
особи, що здійснює догляд 

- 

Суми на передбачене законом пенсійне страхування, страхування на 

випадок безробіття і страхування від нещасного випадку виплачуються, 

якщо особа, що здійснює догляд:  

• здійснює догляд не менше 10 годин на тиждень щонайменше 2

дні на тиждень

• працює не більше 30 годин на тиждень в якості самозайнятої особи

• ще не отримує пенсію за віком

Стаціонарна сфера / групи спільного проживання 

Стаціонарний догляд (у 

спеціалізованому будинку) 

щомісяця 

125 євро 770 євро 1.262 євро 1.775 євро 2.005 євро 

Виплати на амб. групи 
спільного проживання 
щомісяця 

214 євро 

Загальні 
Консультування з догляду 
і консультування у побуті так 

Курси догляду так 

Виплати в рамках страхування на 
випадок потреби у сторонньому догляді 

На що я маю право? 




