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Meitheamh 2011

Ó am go chéile athraíonn na coinníollacha cáilithe le
haghaidh na scéimeanna seo againne. Déan seiceáil i gcónaí
leis an Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó lenár Seirbhísí Eolais
le fáil amach an bhfuil athrú ar na coinníollacha (féach
leathanach 9 chun sonraí teagmhála a fháil).
Tá an t-eolas sa leabhrán seo i gceart agus é ag dul i gcló. Is
mar threoir amháin atá an leabhrán seo, agus ní léirmhíniú
dleathach atá ann.
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Scéim um Chúramaí Baile

1. Cad is cúramaí baile ann?

Chun críocha na Scéime um Chúramaí Baile (a tugadh isteach
ó 6 Aibreán 1994), is éard is brí le cúramaí baile ná fear nó
bean a chuireann cúram lánaimseartha ar fáil do leanbh atá
faoi bhun 12 bhliain d’aois nó do dhuine breoite nó do dhuine
faoi mhíchumas atá 12 bhliain d’aois nó níos sine.

2. Cad í an Scéim um Chúramaí Baile?

Cabhróidh an Scéim um Chúramaí Baile leat cáiliú mar
chúramaí baile don Phinsean Stáit (Ranníocach) nuair a
bhainfidh tú 66 bliana d’aois amach. Ní chuireann sí íocaíochtaí
leasa shóisialaigh ar fáil le linn do dhuine a bheith i mbun na
cúramaíochta baile.
Ceann de na coinníollacha i dtaca leis an bPinsean Stáit
(Ranníocach) is ea nach mór do dhuine íoslíon ranníocaíochtaí
ÁSPC íoctha nó curtha chun creidmheasa a bheith aige/aici
mar mheán bliantúil ón am a théann sé/sí faoi árachas
sóisialach go dtí go sroichtear aois an phinsin.
Má dhéanann tú cúram lánaimseartha d’aon leanbh nó d’aon
duine fásta, is féidir bearna a bheith i do thaifead ÁSPC. Faoin
Scéim um Chúramaí Baile faoi láthair, tugaimid neamhaird ar
an mbearna seo agus meán bliantúil do ranníocaíochtaí ÁSPC i
dtaca leis an bPinsean Stáit (Ranníocach) á áireamh againn. Is
féidir go gcabhróidh sé seo le duine cáiliú do phinsean nó is
féidir go gcuirfidh sé duine i dteideal pinsean ar ráta níos airde.
Ní bhaineann an socrú seo ach leis an bPinsean Stáit
(Ranníocach) agus ní bhunaítear é ach ar bhristeacha ón
obair a glacadh tar éis 6 Aibreán 1994.
Chun cáiliú don Scéim um Chúramaí Baile, ní mór tréimhse
oibre a bheith caite agat agus ÁSPC ag Aicmí A, E, H agus S a
bheith íoctha agat
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar
www.welfare.ie.

3

SW 1

3. Conas a oibríonn an Scéim?

Deonaítear bliain chúramaíochta baile duit i dtaca le gach bliain
chánach iomlán (Eanáir go Nollaig) a chaith tú leis an gcúram.
Is féidir leat creidmheasanna cúramaíochta baile a fháil go dtí
deireadh na bliana cánach inar thosaigh tú an chúramaíocht
bhaile. Ar an gcaoi chéanna, má éiríonn tú as a bheith i do
chúramaí baile i rith na bliana cánach, is féidir leat
creidmheasanna cúramaíochta baile a fháil go dtí an dáta a
stadann tú. Cabhraíonn creidmheasanna faoin Scéim um
Chúramaí Baile leat cáiliú don Phinsean Stáit (Ranníocach) agus
dó sin amháin.
Taispeánann an sampla thíos an chaoi a bhfeidhmíonn an scéim.
Sampla: Fágann tú do phost chun cúram a dhéanamh de
leanbh nuabheirthe.
Dáta breithe an linbh: 12 Bealtaine 1994
12ú breithlá an linbh: 12 Bealtaine 2006
Tréimhse iomlán na cúramaíochta baile:
12 Bealtaine 1994 - 12 Bealtaine 2006
Ó:

Go:

12 Beal. 1994

5 Aib. 1995

6 Aib. 1995

31 Noll. 2005

1 Ean. 2006

12 Beal. 2006

Do thaifead árachais:
Faigheann tú
creidmheasanna go dtí
deireadh na bliana cánach.
Áirítear iad seo mar bhlianta
iomlána cúramaíochta baile
(féach an nóta thíos).
Faigheann tú
creidmheasanna go dtí 12ú
breithlá do linbh.

Nóta
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Tháinig bliain chánach an fhéilire i bhfeidhm sa bhliain
2002. Níor mhair an bhliain chánach 2001 ach ó 6
Aibreán 2001 go 31 Nollaig 2001. Roimhe sin, thosaigh
an bhliain chánach ar 6 Aibreán na chéad bhliana agus
chríochnaigh sí ar 5 Aibreán na bliana dár gcionn.

Scéim um Chúramaí Baile
Cuirfimid tréimhse na cúramaíochta baile (12 bhliain sa sampla)
san áireamh nuair a áireoimid an meánlíon bliantúil
ranníocaíochtaí i dtaca leis an bPinsean Stáit (Ranníocach).
Féadfar suas le 20 bliain cúramaíochta baile a chur san áireamh
chun cabhrú leat cáiliú don Phinsean Stáit (Ranníocach).
Mura bhfilleann tú ar an obair tar éis duit éirí as bheith i do
chúramaí baile, is féidir leat a bheith i do ranníocóir deonach.
Chun a thuilleadh sonraí a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie..

4. Cé a fhéadfaidh a bheith mar
chúramaí baile?

Chun a bheith i do chúramaí baile:
• ní mór duit a bheith i do bhuanchónaí sa Stát, (Féadfar
eisceacht a dhéanamh mar a mbíonn feidhm ag forálacha de
rialacháin an Aontais Eorpaigh nó de rialacháin na n-oibrithe
postáilte),
• ní mór duit a bheith faoi bhun 66 bliana d’aois,
• ní mór fostaíocht nó féinfhostaíocht inárachais a bheith
tosaithe agat ag 16 bliana d’aois nó níos sine agus roimh 56
bliana d’aois, agus
• ní ceadmhach duit a bheith fostaithe go lánaimseartha (ach is
féidir leat obair a dhéanamh sa chás go dtuilleann tú níos lú ná
ollphá €38 in aghaidh na seachtaine).
Roimh 14 Márta 2005, níor mhór duit freisin a bheith i do chónaí
leis an duine dá raibh aire á tabhairt agat.
Ó 14 Márta 2005, mura gcónaíonn tú leis an duine seo:
• ní mór córas díreach cumarsáide a bheith idir do bhaile
cónaithe agus an duine a ndéantar cúram de, mar shampla tríd
an nguthán nó trí chóras álaraim, agus
• ní ceadmhach cúram agus aire lánaimseartha a bheith á bhfáil
cheana ó dhuine eile ag an duine a ndéantar cúram de laistigh
dá b(h)aile cónaithe féin.
Nóta
Ní gá duit clárú don scéim má fhaigheann tú Sochar
Linbh, Liúntas Cúramóra, Sochar Cúramóra nó Deontas
Cúraim Fhaoisimh. Mura bhfaigheann tú aon cheann de
na híocaíochtaí seo, is féidir leat a bheith i do chúramaí
baile fós. Féach leathanach 7 chun sonraí a fháil.
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5. Cé de ar gá cúram a dhéanamh?

Ní mór duit cúram agus aire lánaimseartha a thabhairt do:
• leanbh atá faoi bhun 12 bhliain d’aois,
nó
• duine breoite nó duine faoi mhíchumas (atá 12 bhliain d’aois nó
níos sine) ag a bhfuil gá le cúram agus aire lánaimseartha.

6. Cad is brí le ‘cúram agus aire
lánaimseartha’?

Ní mór gá a bheith ag an duine/ na daoine dá ndéantar cúram le:
• maoirseacht leanúnach ar mhaithe le sláinte agus le
sábháilteacht phearsanta,
nó
• maoirseacht leanúnach agus cabhair go minic i rith an lae chun
riar ar na gnáthriachtanais phearsanta, mar bheith ag ithe, ag
siúl, ag folcadh agus mar sin de.

7. Cad a tharlaíonn má fhaightear Liúntas
Cúramóra nó Sochar Cúramóra?
Is gá teastas dochtúra a chur ar fháil.

6

Má fhaigheann tú Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra, is féidir
go bhfaighidh tú creidmheasanna i gcomhair na tréimhse cúraim.
Cabhróidh na ‘creidmheasanna cúramóra’ seo leat do theidlíocht
ar shochair agus ar phinsin sa todhchaí a chosaint. Féadfaidh tú
sonraí de seo a fháil ag do Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.
Mura bhfuil creidmheasanna cúramóra ag dul duit, is féidir go
gcuirfear blianta cúramaíochta baile san áireamh duit i dtaca leis
an bPinsean Stáit (Ranníocach). Agus iarratas á chur isteach agat
ar an bPinsean Stáit (Ranníocach), déan deimhin d’éileamh a
dhéanamh ar bhlianta cúramaíochta baile san fhoirm iarratais
SPT/SPC 1.

Scéim um Chúramaí Baile

8. Cé ba cheart iarratas a dhéanamh?

Ní gá duit an fhoirm iarratais iniata a líonadh má
fhaigheann tú Sochar Linbh (agus má dhéanann tú
cúram lánaimseartha den leanbh) nó Liúntas Cúramóra,
Sochar Cúramóra nó Deontas Cúraim Fhaoisimh.. Pléifimid
le d’éileamh ar Shochar Linbh, ar Liúntas Cúramóra, ar
Shochar Cúramóra nó ar Dheontas Cúraim Fhaoisimh mar
iarratas ar a bheith i do chúramaí baile agus déanfaimid é seo
a chur síos go huathoibríoch ar do thaifead árachais.
Más rud é nach bhfuil aon cheann de na híocaíochtaí seo á
fháil agat ach go bhfuil cúram déanta agat de leanbh faoi
bhun 12 bhliain d’aois nó de dhuine breoite nó de dhuine faoi
mhíchumas atá 12 bhliain d’aois nó níos sine tráth ar bith ó 6
Aibreán 1994, is cóir duit iarratas a dhéanamh chun a bheith i
do chúramaí baile.
Níl cead ach ag duine amháin i do bhaile cónaithe a bheith
ina c(h)úramaí baile ag an am céanna. Má éiríonn tú as bheith
i do chúramaí baile agus má ghlacann do chéile, do pháirtnéir
sibhialta nó do chomhchónaitheoir an chúramaíocht bhaile
chuige/chuici féin, ba cheart é seo a chur in iúl dúinn
láithreach chun deimhin a dhéanamh de chaomhnú do
theidlíochtaí faoin Scéim um Chúramaí Baile.
Nóta
Is le máthair an linbh a íoctar an Sochar Linbh de
ghnáth. Beidh ar athair a fhanann sa bhaile an
fhoirm iarratais iniata a chomhlánú.
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9. Cén uair ba cheart iarratas a
dhéanamh?

Déan iarratas roimh dheireadh na bliana cánach i ndiaidh na
bliana a ndeachaigh tú leis an gcúramaíocht bhaile don chéad
uair.
Iarratais dhéanacha
I gcás na ndaoine a cháilíonn mar chúramaithe baile ó 6
Aibreán 1994 go 31 Nollaig 2010, glacfar le hiarratais suas go
dtí 31 Nollaig 2011.
Mura ndéanfaidh tú iarratas laistigh den teorainn ama, is
féidir go gcaillfidh tú roinnt teidlíochta.

10. Conas is ceart iarratas a dhéanamh?
Chun iarratas a dhéanamh ar bheith i do chúramaí baile,
comhlánaigh an fhoirm iarratais (HM 1) agus cuir í, maille leis
na teastais agus na cáipéisí is cuí, chuig:
Rannóg na Scéime um Chúramaí Baile
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Mhic Artair
Ard Rámhann
Bun Cranncha
Contae Dhún na nGall
Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
+ 353 1 47 15898 (ó Thuaisceart Éireann nó ón gcoigríoch)
Teastais is gá a chur le d’iarratas:
• Do theastas breithe (má rugadh lasmuigh de Phoblacht na
hÉireann)
• Teastas breithe (Teastais bhreithe) do na daoine go léir faoi
do chúram (má rugadh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann).
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Ní ghlacaimid le fótachóipeanna teastas.

Scéim um Chúramaí Baile
Is féidir leat teastais chun críocha iarratais a fháil ón
gCláraitheoir Breitheanna, Básanna agus Póstaí (i do cheantar)
ar tháille laghdaithe. Thairis sin, is féidir leat teastais chun
críocha iarratais a fháil ó:
Oifig an Ard-Chláraitheora
Oifigí an Rialtais
Bóthar an Chlochair
Ros Comáin
Íosghlao: 1890 252 076 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
+ 353 (0) 90 6632900 (ó Thuaisceart Éireann nó ón gcoigríoch)
Mura féidir leat an teastas (na teastais) a fháil láithreach, seol
isteach d’fhoirm iarratais maille le nóta a luafaidh go gcuirfear
an teastas (na teastais) chugainn chomh luath agus is féidir .

11. Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a
fháil?
Chun a thuilleadh eolais ar ÁSPC do chúramaithe baile a fháil,
déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó leis an
Rannóg um Chúramaí Baile ag an seoladh ar leathanach 8.

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh
eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:
• Logáil isteach ar www.welfare.ie.
• Glaoigh ar an Líne Eolais Íosghlaonna ag 1890 66 22 44 (ó
Phoblacht na hÉireann amháin) nó +353 71 91 93313 (ó
Thuaisceart Éireann nó ón gcoigríoch).
• Buail isteach chuig d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó
d’Ionad Faisnéise do Shaoránaigh.
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh

soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a
ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).
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Pointí le tabhairt faoi deara:

• Ní bhaineann na socruithe seo ach leis an bPinsean
Stáit (Ranníocach) amháin agus ní tharraingíonn siad
íocaíochtaí le linn na cúramaíochta baile.
• Ní gá duit clárú mar chúramaí baile má fhaigheann tú
Sochar Linbh, Liúntas Cúramóra, Sochar Cúramóra
nó Deontas Cúraim Fhaoisimh ón Roinn seo.
• Ó Mheán Fómhair 2007 is féidir go mbeidh tú i
dteideal an Liúntais Chúramóra ar leathráta mar aon
le sochair áirithe leasa shóisialaigh eile. Lena chois
sin, is féidir go bhfaighidh tú an íocaíocht seo má
fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do
chomhchónaitheoir méadú duit mar dhuine fásta
cáilithe ar a c(h)uid íocaíochta leasa shóisialaigh.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar
www.welfare.ie
Nóta
Mar a mholtar sa Chreat Náisiúnta Pinsean, ón
mbliain 2012, cuirfear creidmheasanna árachais
shóisialaigh seachas tarscaoiltí árachais shóisialaigh i
bhfeidhm ar thaifead ÁSPC daoine a shroichfidh aois
an phinsin agus déanfar é seo a shiardhátú go dtí tús
na tréimhse cúramaíochta baile nó go dtí 6 Aibreán
1994, cibé ceann is déanaí, ar feadh suas le
huasmhéid 20 bliain.
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Is é an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh an comhlacht
reachtúil a thacaíonn le soláthar faisnéise, comhairle agus
abhcóideachta don phobal maidir leis an raon fairsing seirbhísí
sóisialta agus sibhialta. Cuireann sé an láithreán gréasáin
Faisnéise do Shaoránaigh ar fáil agus tacaíonn sé leis an líonra
deonach de Sheirbhísí Faisnéise do Shaoránaigh agus leis an
tSeirbhís Teileafóin Faisnéise do Shaoránaigh.
www.citizensinformation.ie
Íosghlao 1890 777 121 (Luan-Aoine 9am-9pm)
Ionaid Áitiúla (féach in Eolaire Teileafóin na Leathanach Buí)
Tá Faisnéis do Shaoránaigh ar fáil ó bhreis is 250 láthair ar fud
na tíre. Foilsítear sonraí teagmhála agus uaireanta oscailte an
Ionaid Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit in Eolaire
Teileafóin na Leathanach Buí.
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