AK Infoservice

SAYIN BAYANLAR
VE BAYLAR
Toplumumuzda Bakıma muhtaç kişiler ve onların yakınlarının
korunması merkezi bir konu. Bakım
ve refakat hizmetleri, bakım kuruluşları veya aile tarafından
sağlansa da, mali
yükümlülükleri beraberinde getiriyor.
Bakım parası, bakıma muhtaç kişilerin, refakat ve yardımı
mümkün mertebe kendi kendine belirleme ve ihtiyaç odaklı
yaşayabilmeyi güvence altına almalıdır. Bakım parası ile
bakım ile ilgili tüm giderlerin ancak bir kısmı karşılanabiliyor.
Bu broşürle sizlere bakım parası ile ilgili önemli soruların
kısaltılmış cevaplarını sunuyoruz. Tabi ki uzmanlarımız tüm
sorularınızı yanıtlamaya hazırdır.
AK Salzburg Sosyal Sigorta Hukuku anabilim dalı tüm
çalışanlar için, bakım parası da dahil kapsamlı bir rehberlik
programı sunmaktadır.

BAKIM PARASI NEDİR?
Bakım parası ile bakıma muhtaç kişilerin, mümkün oldukça,
kendilerinin belirleyeceği bir yaşam sunulmalıdır. Bakım
parası buna (örnek bakım hizmeti satın alabilmek) mali
destektir.
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BAKIM PARASINI KİM ALABİLİR?
Bakım parası alabilmek için, aşağıdaki koşulların olması
gereklidir:
nn Fiziksel, zihinsel ya da psikolojik özürlü ya da duyusal
engellilik
nn Daimi bakım zorunluluğu en az 6 ay
nn Ayda 65 saatten fazla refakat ve bakım zorunluluğu

BAKIM PARASI NE KADARDIR?
Bakım parası gelirden ve mal varlığından bağımsız ve yedi
kademeden verilir. Yılda 12 defa ve aylık olarak ödenir.
Bakım parasının miktarı, bakım için ayrılan zamana
veya engellilik durumuna bağlıdır (örnek Görme engelliler
için ayrı değerlendirme).
Bakım parası aylık bakım masrafları için bir katkıdır.
Bu masraflar genellikle ödenekten daha yüksektir
Bakım parası derecelendirmesi için Sayfa 5e bak:

AYLIK BAKIM İHTİYACİ NASIL
BELİRLENİR?
Bakım parası belli etkinliklerde yardım veya refakat
gerekli ise verilir.
Yardım etkinlikleri: Alışverişe gitmek, Ev temizliği,
Çamaşır yıkama, Soba yakma ve Hareket etmede
yardım (örnek Doktor ziyareti).
Bu faliyetler için sabit 10 saat hesap edilir. Bu işlerin
kısa veza uzun zamanda helledilmesi farketmez.
Bakım-Önlemleri giyinme ve soyunma, yemek
pişirmek, yemek, ilaçları içmek, vucut bakımı,
dışkılamak ve ev içerisinde hareket. Bu faliyetler için
zaman belirlenir, bu zaman da bazen fazla
bazen de az olabilir.
Belirli şahıs grupları için asgari sınıflandırma
belirlenir, örnek körler için veya tekerlekli
sandalyede kendi kendine yaşamaya zorunlu kişiler.

Bakım derecesi

Aylık Bakım Parası miktarı

Ortalama aylık bakım ihtiyacı den fazla

Derece 1

€ 157,30

65 Saat

Derece 2

€ 290,00

95 Saat

Derece 3

€ 451,80

120 Saat

Derece 4

€ 677,60

160 Saat

Derece 5

€ 920,30

180 Saat + olağanüstü bakım ihtiyacı gerekli
(örnek sürekli bakıma hazır bakıcı)

Derece 6

€ 1.285,20

180 Saat + zamanla kordine edilemez bakım olnakları
veya sürekli refakat eden bir bakıcı gerekli

Derece 7

€ 1.688,90

180 Saat + ayaklar ve kolların hedefe bağlı haraket
etmesi mümkün değil

www.ak-salzburg.at
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ÇOCUKLAR VE GENÇLER DE BAKIM PARASI ALABİR Mİ?

SAĞLIK DURUMUM KÖTÜLEŞİRSE
NE YAPABİLİRİM?

Bakım parası almak için yaş sınırı yoktur. Ancak çocuklar
ve gençler için, aynı yaşta olan sağlıklı çocuklara tanınan
bakım süresi baz alınır.
Örneğin 6 yaşında sağlıklı bir çocukta yemek yapamaz,
ama bunun için de rafakat zamanı hesap edilmez.

Eğer artan bakım ihtiyacı varsa, her zaman bakım parasının
artırılması için ilgili sigorta kurumuna dilekçe verilebilir.

NE ZAMAN ZORLUK EK ÜCRETİ VARDIR?

Eğer bakım parası, emeklilik ve diğer gelirlerle huzur evi
masrafları ödenebiliyorsa, bakım parasında değişiklik
olmadan ödenir. Ama çoğu zaman emeklilik ve bakım parası
huzur evi masraflarının tümünü karşılamıyor. Bu durumda
emekli maaşının % 80 i (% 20 i cep harçlığı kalır) ve bakım
parası ödemek için kullanılır ve sosyal yardım belli koşullar
altında eksik kalan masrafları karşılar. Bakım parasından
% 10 cep harçlığı kalır Bakım derecesı 3 için (45,18 Euro).

Ağır zihinsel veya ruhsal engelli olan kişiler için (özellikle
Demans hastaları) 25 saatlik zorluk ek ücreti alma olasılığı
vardır. Ağır özürlü olan çocuklar ve gençler için yaşa bağlı
50 veya 75 saat zorluk ek ücreti vardır.

HUZUR EVİNDE DE BAKIM PARASI
ALABİLİRMİYİM?

BAKIM
PARASI

ÖNEMLI SORULARA CEVAPLAR

BAKIM PARASINI NASIL ALIRIM?

DİLEKÇEM REDEDİLİRSE NE
YAPABİLİRİM?

n Haklarınız hakkında bilgi alın!
n Bakım parası için zamanında başvuru
yapın!

n İtiraz edebilek için mektuplarınızı
posthaneden zamanında alın!

n Kararın içeriği ve doğruluğu hakkında
derhal bilgi alın, çünkü itiraz süresi
geçmiş kararlara itiraz edemezsiniz!

n Bakım ve refakat sürelerini kendiniz veya
yakınlarınız kayıt altına alın. Bu kayıtlar
çoğu zaman daha kesin bir derecelendirmeye yardımcı olur ve uzun mahkeme
süreçlerine gerek kalmaz!

Kararı kabuletmeyenler, üç ay içerisinde İş ve Sosyal
Mahkemesine kararın kontrol edilmesi için itiraz eder.
Bu itiraz hiç bir masrafa tabi değildir.

SİZ DE BİZE BAŞVURUN:
PT-CU saat 8.00 – 12.30
ÇA
saat 13.30 – 16.00
T: +43 (0)662 86 87-89
sozialversicherung@ak-salzburg.at
www.ak-salzburg.at

Önceden randevu almanız rica olunur.

Foto: Bilderbox

Bakım parası için başvuru gerekir. Dilekçe ilgili sigorta
Kurumuna verilmelidir. Bu kurum aynı zamanda emeklilik
maaşını ödeyen kurumdur. Emeklilik maaşı almayan kişiler
Emeklilik Sigortası Kurumu na (Pensionsversicherungsanstalt) dilekçe vemelidir. Bilirkişi bir muayene sonucu
bakım ihtiyacını tesbit eder. Yazılı bir Kararla tanınan
bakım derecesi bildirilir. Bakım parası, dilekçe verilen
tarihi takip eden ayın başından itibaren verilir. Kaide
olarak bakım parası süresiz olarak tanınır.

