
Günlük ev içine servislerle 
destek sağlanması

Uzmanlık Merkezi 
 Hemşirelik Desteği

Competence Center Nursing Support (Uzmanlık 
Merkezi Hemşirelik Desteği) aşağıda şu alanlarda 
uzman desteği ve ev hizmetlerine genel bakış 
sağlamaktadır:
https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de
fEntlastung im Haushalt

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle 
iletişime geçiniz.: Telefon: 030 890 285 32
E-posta: kompetenzzentrum@sekis-berlin.de

Selko e.V. proje derneği içindedir - Berlin kendi kendine 
yardım temas noktalarının şemsiye organizasyonu

Senato Sağlık, Hemşirelik ve Eşit Fırsatlar İdaresi Başkanlı-
ğı tarafından, Berlin'deki hemşirelik bakım sigortası fonla-
rının bölgesel dernekleri ve Özel Sağlık Sigortası Şirketleri 
Birliği (Verband der privaten Krankenversicherungen e.V.) 
tarafından desteklenmekteir.

https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de/
mailto:kompetenzzentrum@sekis-berlin.de


Evde yaşayan bakıma muhtaç kişiler, § 45b SGB XI 
 uyarınca aylık 125 € yardım miktarı hakkına sahiptirler. 
Bu miktar, Berlin Eyaleti tarafından tanınan günlük yaşam 
desteğinin bir parçasını oluşturan ev hizmetleri gibi şeyler 
için kullanılabilir.

Bu ev hizmetleri, kendi evlerinde uzun süreli bakıma ihtiya-
cı olan kişi için farklı pratik destek biçimlerini içerir. Bunlar 
arasında alışveriş yapmak, çamaşır yıkamak ve ütü yapmak, 
yemek pişirmek ve ayrıca ev temizliğine yardımcı olmak gibi 
şeyler vardır. Ev içi hizmetleri, her gün evlerini idare etme-
de bakıma muhtaç olanları desteklemektedir.

Hizmetlerin çoğu, temel eğitimlerinin bir parçası olarak 
bakıma ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarının farkına vardırıl-
mış olan tam zamanlı çalışanlar tarafından sağlanmaktadır.

Sadece tanınan sağlayıcıların masrafları, bakım sigorta-
sı fonları tarafından karşılanacaktır. Tanınan maksimum 
saatlik ücret aşılmamalıdır. Seyahat masrafları ve temizlik 
malzemeleri saatlik ücrete dahil edilmeli ve ayrıca fatura-
landırılmamalıdır.

Berlin eyaletinde Senato Sağlık, Hemşirelik ve Eşit Fırsat-
lar Dairesi tarafından tanınan günlük destek için hüküm-
lerin bir özeti ve bunun için saatlik ücretler şu adreste 
 bulunabilir:
www.pflegeunterstuetzung-berlin.de 
''günlük yaşam için destek " başlığı altındadır.

Uygun bir ev hizmetleri sağlayıcısı ararken, aklınızda bu-
lundurmanız gerekenler:
■■ İşe başlamadan önce, hizmetin türünü, kapsamını ve 

süresini ve de saatlik ücreti içeren yazılı bir fiyat teklifi 
alınız.

■■ Hangi hizmetlerin düzenli temizliğin bir parçası olarak 
dahil edildiğini ve hangilerinin dahil olmadığını sağlayıcı 
ile anlaşınız.

■■ Sözleşmede sağlayıcı, personelinin neden olduğu zarar-
lardan sorumlu olma taahhüdünde bulunmalıdır.

■■ Hizmet sözleşmeleri sebep gösterilmeksizin herhangi bir 
zamanda feshedilebilir. Hastaneye yatışta veya tatillerde, 
sözleşmenin askıya alınması gerekir.

■■ Düzenli işin sürekli olarak aynı kişiye atanıp atanmadığını 
ve bu kişi bulunmadığında onun yerine başkasının konu-
lup konulmayacağını sorunuz.

Sağlayıcı hizmetleri için faturaları bakım sigortası fonları-
na iletirken aşağıdaki seçme özgürlüğüne sahipsiniz:
a. Sağlayıcının faturasını kendiniz ödeyebilir ve geri ödeme 

için bakım sigortanıza gönderebilir veya
b. Tedarikçiye doğrudan bakım sigortası fonu ile hesap mu-

tabakatı yapması için tedarikçiye yetki verebilirsiniz. (ata-
ma beyanı) Faturanın bir kopyasını aldığınızdan ve diğer 
hizmet sağlayıcıların (örneğin hemşirelik hizmeti) sizden 
bir atama beyanı alıp almadığını ve tahakkuk miktarını 
halihazırda hemşirelik sigortası fonunuzla çözdüğünden 
emin olunuz.

Hemşirelik bakım sigortası fonları, yazılı talep halinde sahip 
olduğunuz bütçe hakkında size bilgi verecektir.

https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de

