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 راهنمای کمک هزینه )مقرری( مخصوص سرپرستان داوطلب
 
 

 نکات کلی
برای انجام  -در مقام سرپرست داوطلب  -سرپرستی و مراقبت از افراد،  کامالً به صورت رایگان )داوطلبانه( انجام می شود. اما هزینه هایی که شما 

 وظایف خود متحمل می شوید به شما مسترد می گردد.

 
 کمک هزینه کلی )یکجا(

 اهید کرد.هر سال کمک هزینه کلی و ثابتی به شما تعلق می گیرد، که  بار اول، یک سال بعد از زمان انتخاب شما به عنوان سرپرست، آن را دریافت خو

 یورو در سال است.  400.00در حال حاضر این کمک هزینه، به میزان کلی 

  نیستهنگام مطالبه این مبلغ، نیاز به ارائه هیچگونه مدارک خاصی  به دادگاه سرپرستی  

)از زمان مطالبه مبلغ( درخواست نکنید حق مطالبه کمک هزینه مربوطه از  بعد مارس سال   31توجه داشته باشید که اگر کمک هزینه کلی را تا تاریخ 

 شما سلب می شود.

 به سمت سرپرست داوطلب انتخاب می شوید. 2020جوالی  24شما در تاریخ مثال:

 به شما تعلق می گیرد. 2021ژوئیه  25بار اول، کمک هزینه کلی )یکجا(، از تاریخ 

ادعای خود را مطرح کنید در غیر این صورت حق مطالبه این کمک هزینه از شما سلب می  2022مارس  31شما باید تا تاریخ  

 .شود

 
 جبران )بازپرداخت( خاص هزینه ها
یورو در سال بیشتر باشد مبلغ مازاد به شما مسترد می شود. برای این کار ، شما باید مدارک مربوط به  400.00اگر هزینه های شما، از مبلغ فعلی  

بت، مبلغ هزینه سفر، تماس های تلفنی انجام شده ، هزینه های خود را به همراه جزئیات ارائه دهید )به عنوان مثال، روز مالقات با افراد تحت مراق

 رسیدهای پستی با مشخصات گیرنده و غیره(. 

 یورو هم به ازای هر کیلومتر به شما پرداخت می شود. 0.42اگر با اتومبیل شخصی خود رانندگی کرده باشید مبلغ 

سبت به درخواست جبران این هزینه ها اقدامی صورت نگیرد حق ن ماه پس از صرف هزینه های خاص 15ظرف مدت توجه داشته باشید که  اگر   

 جبران هزینه های فوق از شما سلب می شود

 شما در انجام بخشی از فعالیت های کاری خود به عنوان سرپرست داوطلب،  مثال:

 هزینه هایی )مثل مخارج سفر با قطار(  2020ژوئیه  24در تاریخ 

 باشید.یورو پرداخت کرده  450را به مبلغ 

 ارائه دهید. 2021اکتبر  24در این صورت می توانید درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 

 
 حق انتخاب

انتخاب  شما می توانید کمک هزینه کلی را بدون ارائه هیچگونه مدرک خاصی مطالبه نموده یا جبران خاص هزینه ها را درخواست نمایید. گزینه ای را

 است.کنید که برای شما مناسب تر 

 
 

 ادعا و درخواست
حسب  -، درآمد یا دارایی نداشته باشد در این صورت هزینه های شما به میزان کفایت اگر شخصی که تحت سرپرستی و مراقبت شما قرار دارد   

جبران خاص هزینه ها( ارائه  از خزانه دولت جبران می شود. شما باید این درخواست را کتباً هنگام ارائه درخواست کمک هزینه کلی )و نیز -درخواست 

 نموده و در صورت امکان ، آن را بهمراه گزارش ساالنه به دادگاه سرپرستی تسلیم نمایید.

 

، دراین صورت کسر مطالبات شما، از اموال شخص به میزان کفایت برخوردار باشداما اگر شخصی که مورد مراقبت قرار می گیرد از درآمد یا دارایی 

 ام خواهد شد.مورد مراقبت انج

یورو، میزان کفایت مالی تلقی می شود. درصورتی که مسئولیت مدیریت اموال و دارایی شخص تحت مراقبت،  5000به عنوان مثال ، دارایی بیش از 

 به شما محول شده باشد می توانید هزینه های مربوطه را شخصاً از محل درآمد یا دارایی های شخص تحت مراقبت دریافت کنید.

ت مدیریت درصورتی که نتوانید این هزینه ها را مستقیماً از محل درآمد یا دارایی های شخص تحت مراقبت دریافت کنید )مثالً از این جهت که مسئولی اما

 دارایی، به شما محول نشده باشد(، باید برای جبران هزینه های خود، به دادگاه سرپرستی مراجعه کنید.


