Gönüllü bakım görevlileri, vasiler, bakıcılık yapan kadın ve erkekler için masraf
ödeneği broşürü
Genel Hususlar
Bakım hizmetleri, vasilik ve bakım görevi gönüllü olarak yani para karsiligi olmadan gerceklestirilir.
Bununla birlikte, bakıcı veya bakıcılarin, vasilerin ve bakım görevini üstlenenlerin masrafları bu
işyeri tarafindan karşilanacaktir.
Masraf Ödenekleri
Masraf ödenegi , başvurunuzdan 1 yil sonra yillik olarak talep edilir.
Masraf ödeneği şu anda yıllık 399,00 Euro tutarındadır.
Bu miktar iddia edilmekle birlikte Ruh sagligi veya Aile Mahkemesi kanitlari henüz sunulmuş
değildir. Önümüzdeki yilin 31.03. tarihine kadar masraf ödenigi icin herhangi bir talepte
bulunmassaniz, masraf ödenigi icin talepte bulunma hakkiniz gecerli olmayacaktir.
Örnek:

24 Temmuz 2015 tarihinde gönüllü bakıci personeli olarak atandiniz.
ilk defa masraf ödenegi talebinden bulunanlar, 25 Temmuz 2016 tarihinden itibaren
bu hakka sahiptirler.
Masraf ödenegi talebinizi 31.03.2017 tarihine kadar gerceklestirmediginiz taktirde
hakkiniz sona erecektir.

Masraflarin Karsilanmasi
Eger masraflariniz yillik olan ödeme tutari 399,00 EUR yu aşarsa, aşan tutara bagli olarak geri
ödemesi yapilacaktir. Buna bagli olarak, masraflarinizi detayli olarak kanitlamak zorundasinizi (
örnegin, ziyaret günü, seyehat masraflari, telefon görüsmeleri, adresi belirtilmis posta makbuzlari
vs.)
Kendi arabaniz ile seyehat etmeniz durumunda, kilometre basina 0,30 EUR tarafimizca
karsilanacaktir.
Eger 15 ay icinde masraflarinizin ödenmesi icin talepte bulunmassaniz, masraflarinizin
karsilanacagina dair talep hakkinizin kalmayacagini göz önünde bulundurunuz.
Örnek:

Gönüllü bakım hizmeti görevlisi olarak çalışırken
24 Temmuz 2015 tarihindeki masraflariniz (Örnegin, tren seyehati masraflari)
450,00 EUR civarında.
Masraf ödenegi talebinizi 24 Ekim 2016 tarihine kadar yapabilirsiniz.

BS 176 Merkblatt zur Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Betreuer/innen, Vormünder, Pfleger/innen
Türkisch Stand 04.17

Seçme hakkiniz
Eger isterseniz (referans talebinde bulunulmaksızın verilen) toplu verilen masraf ödeneğini, yada
belli başli masraflarinizin geri ödenmesi talebinde bulunabilirsiniz. Sizin için en uygun alternatifi
seçin.
Basvuru talebi
Bakılan kişinin yeterli geliri veya varlığı yoksa masraflarınız hazine bakanlığı talimatı gereğince geri
ödenecektir.Hem maliyet gideri ile ilgili, hem de gerçek masrafların geri ödenmesiyle ilgili talep
yazılı olarak yapılmalıdır ve mümkünse ruhsağliği ve aile mahkemesine rapor ile sunulmalıdır.
Bakılan kişinin gelir düzeyi yeterli veya varlık sahibiyse, o zaman talebinizi bakımı yapılan kişiye
sunmalisiniz.
Örneğin 5.000,00 EUR üzerinde ki bir gelir düzeyi yeterli kabul edilir.
Bakımını üstlendiğiniz kişi ile ilgili görev alanınızın değişmesi durumunda masraflarınızı bakılan
kişinin gelir ve varlıklarından alabilirsiniz.
Masrafları doğrudan bakılan kişinin gelir veya varlıklarından talep edemiyorsaniz (örneğin söz
konusu varlıklardan çalışmanız karşılığı bir miktar şey aktarılmamışsa) masraflarınızın tazmini ile
ilgili çocuk bakımı veya aile mahkemesinde başvuru gerekmektedir.

