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Méan Fómhair 2010

Ó am go chéile, athraíonn na coinníollacha cáilithe le haghaidh na scéimeanna
seo againne. Déan seiceáil i gcónaí leis an Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó déan
teagmháil le.nár Seirbhísí Eolais le fáil amach an bhfuil athrú ar na coinníollacha
cáilithe (féach ar leathanach 11 chun sonraí teagmhála a fháil).
Tá an t-eolas sa leabhrán seo i gceart agus é á chur i gcló. Is mar threoir
amháin atá an leabhrán seo, agus ní fhéachtar le léirmhíniú dlíthiúil a
sholáthar ann.
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1. Céard é an Deontas Cúram Faoisimh?
Is íocaíocht bhliantúil é an Deontas Cúram Faoisimh a íoctar le cúramóirí
a thugann aire do dhaoine áirithe a mbíonn cúram agus aire
lánaimseartha de dhíth orthu. Déantar an íocaíocht beag beann ar
acmhainn an chúramóra, ach bíonn sí faoi réir coinníollacha áirithe.
Tábhachtach
Ní gá duit iarratas a chur isteach ar Dheontas Cúram Faoisimh:
• má fhaigheann tusa nó duine eile Liúntas Cúramóra
(lena n-áirítear Liúntas Cúramóra ar leathráta a tugadh
isteach i Meán Fómhair 2007), Sochar Cúramóra, Liúntas
Cúram Baile nó Liúntas Gaolta Forordaithe as cúram a
sholáthar don duine seo,
Íoctar an Deontas Cúram Faoisimh go huathoibríoch le haon
duine a fhaigheann na híocaíochtaí seo.
Ní íoctar ach Deontas Cúram Faoisimh amháin le haghaidh
gach duine a mbíonn cúram agus aire lánaimseartha de dhíth
air/uirthi.
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2. Conas a cháilítear?
Cáileoidh tú, an cúramóir, má tá tú:
• 16 bliana d'aois nó níos sine,
• i do ghnáthchónaí sa Stát,
• ag cur cúraim ar fáil don duine ar bhonn lánaimseartha,
• ag cur cúraim ar fáil don duine ar feadh sé mhí ar a laghad - is gá go mbeadh
an chéad Déardaoin i Meitheamh san áireamh sa tréimhse chúraim seo,
• i do chónaí leis an duine a dtugann tú aire dó/di, nó gur féidir dul i
dteagmháil leat go tapa trí chóras díreach cumarsáide (mar shampla,
guthán nó aláram) idir d'áit chónaithe féin agus áit chónaithe an
duine a gcuireann tú cúram ar fáil dó/di.
Chomh maith leis seo, is gá don duine atá faoi do chúram:
• a bheith chomh mór sin faoi mhíchumas go mbíonn cúram agus aire
lánaimseartha de dhíth air/uirthi (bíonn teastas leighis de dhíth),
• gan a bheith ina g(h)náthchónaí in ospidéal, ionad téarnaimh ná in
institiúid chomhchosúil eile dá leithéid,
• gan a bheith ag fáil cúram agus aire lánaimseartha ina (h)áit
chónaithe féin ó dhuine eile.
Ní cháileoidh tú má tá tusa, an cúramóir:
• ag obair taobh amuigh den áit chónaithe ar feadh níos mó ná
15 huaire in aghaidh na seachtaine,
nó
• ag fáil nó i dteideal Sochair nó Liúntais do Lucht Cuardaigh
Fostaíochta nó ag síniú le haghaidh Creidmheasanna do Lucht
Cuardaigh Fostaíochta,
nó
• i do chónaí in ospidéal, ionad téarnaimh nó in institiúid chomhchosúil
eile dá leithéid.
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3. Céard atá i gceist le 'cúram agus aire
lánaimseartha'?
Caithfidh an duine atá faoi chúram a bheith chomh míchumasach sin go
mbíonn na rudaí seo a leanas de dhíth air/uirthi:
• maoirseacht leanúnach agus cabhair rialta lena riachtanais phearsanta
i rith an lae, amhail siúl agus bogadh thart, gléasadh, níochán, ithe
agus ól,
nó
• maoirseacht leanúnach chun baol dó/di féin a sheachaint
agus
• cúram agus aire lánaimseartha ar feadh sé mhí ar a laghad. Is gá an
chéad Déardaoin i Meitheamh a chur san áireamh sa tréimhse
chúraim seo.
Tabhair faoi deara
D’fhéadfadh an duine faoi chúram freastal ar chúrsa oiliúna
athshlánúcháin neamhchónaitheach nó ar ionad cúram lae
neamhchónaitheach atá ceadaithe ag an Aire Sláinte agus
Leanaí.
Is féidir leatsa, an cúramóir:
• freastal ar chúrsa oideachais nó oiliúna, nó obair dheonach nó pobail
a dhéanamh ar feadh suas le 15 huaire in aghaidh na seachtaine,
nó
• obair a dhéanamh taobh amuigh de d'áit chónaithe ar feadh suas le
15 huaire in aghaidh na seachtaine,
nó
• comhcheangal den dá rud a dhéanmah, fad is nach bhfuil an t-iomlán
comhcheangailte níos mó ná 15 huaire in aghaidh na seachtaine.
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Caithfidh tú aon fhostaíocht a fhógairt leis an Roinn seo ar dtús.
Nuair a bheidh tú as láthair, caithfidh tú cúram sásúil a shocrú don duine
a mbíonn cúram agus aire lánaimseartha de dhíth air/uirthi.
Déanfaimid measúnú ar an ngá atá le cúram lánaimseartha a sholáthar ar bhonn
aonair. Ní bhímid ag súil leis go soláthródh cúramóir cúram ar bhonn 24 uair.
Cuirfimid na socruithe thuas i bhfeidhm ar bhealach solúbtha agus aird á
tabhairt ar riachtanais an chúramóra agus an duine a mbíonn an cúram
de dhíth air/uirthi. Ach beidh orainn cur síos a fháil ar an gcúram a
sholáthraíonn tú.

4. An gá dom a bheith i mo chónaí leis
an duine a mbíonn cúram
lánaimseartha de dhíth air/uirthi?
Is gá. Beidh tú i do chónaí leis an duine a mbíonn cúram á sholáthar
dó/di de ghnáth. Ach i gcásanna áirithe, d'fhéadfá cáiliú don Deontas
Cúram Faoisimh más cúramóir neamhchónaitheach thú.
Más cúramóir neamhchónaitheach thú, is gá duit an méid seo a leanas a
thaispeáint:
• go mbíonn tú ag cur cúraim ar fáil don duine ar bhonn lánaimseartha
agus
• go bhfuil córas cumarsáide díreach ann idir d'áit chónaithe féin agus
áit chónaithe an duine a mbíonn tú ag cur cúraim ar fáil dó/di (mar
shampla, guthán nó córas aláraim)
agus
• nach mbíonn an duine a mbíonn cúram á chur ar fáil dó/di ag fáil
cúram agus aire lánaimseartha cheana féin taobh istigh dá (h)áit
chónaithe féin ó dhuine eile seachas tú féin, an t-iarratasóir.
Sna cásanna seo, caithfidh tú a léiriú go mbíonn cúram agus aire
lánaimseartha á gcur ar fáil don duine a mbíonn an cúram á chur ar fáil dó/di.
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5. Cé mhéad is féidir a fháil?
Tá Deontas Cúram Faoisimh €1,700 ann le haghaidh gach duine a
dtugann tú aire dó/di. Íoctar é uair amháin in aghaidh na bliana le seic.
Tabhair faoi deara
Ó Mheán Fómhair 2007, d'fhéadfá Liúntas Cúramóra ar leathráta a
fháil in éineacht le híocaíocht eile Leasa Shóisialaigh. D'fhéadfá an
íocaíocht seo a fháil chomh maith, fiú má tá do chéile nó do pháirtí
ag fáil méadú duit mar dhuine fásta cáilithe lena (h)íocaíocht leasa
shóisialaigh. Má theastaíonn uait tuilleadh eolais a fháil, logáil
isteach ar www.welfare.ie.

6. Seiceáil an gcáilíonn tú don Deontas
Cúram Faoisimh
An bhfuil tú:
• ag obair taobh amuigh den áit chónaithe ar feadh níos mó ná 15
huaire in aghaidh na seachtaine?
• ag fáil Sochair nó Liúntais do Lucht Cuardaigh Fostaíochta?
• ag síniú le haghaidh Creidmheasanna do Lucht Cuardaigh Fostaíochta?
Má scríobh tú ‘Tá’ i gcás ceann ar bith de na ceisteanna seo, níl tú
cáilithe don Deontas Cúram Faoisimh. Ná comhlánaigh an fhoirm
iarratais, le do thoil.
Má scríobh tú ‘Níl’:
• an mbíonn tú ag cur cúraim ar fáil don duine ar bhonn lánaimseartha?
• an raibh tú nó an dócha go mbeidh tú ag soláthar cúram agus aire
lánaimseartha ar feadh 6 mhí ar a laghad?
• an gcuimsíonn an tréimhse chúraim seo an chéad Déardaoin i
Meitheamh?
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Má scríobh tú ‘Níl’ i gcás ceann ar bith de na ceisteanna seo, níl tú
cáilithe don Deontas Cúram Faoisimh. Ná comhlánaigh an fhoirm
iarratais, le do thoil.
Má íocadh an Deontas Cúram Faoisimh leat anuraidh nó má fhaigheann
tú Liúntas nó Sochar Cúramóra, níl aon ghá le foirm iarratais nua a
chomhlánú le haghaidh na bliana seo. Scríobhfaimid chugat chun sonraí
a dheimhniú.

7. Conas agus cén uair ba cheart iarratas
a dhéanamh?
Ba chóir duit iarratas a chur isteach ar an Deontas Cúram Faoisimh
chomh luath is a bhraitheann tú go gcomhlíonann tú na coinníollacha a
bhfuil cur síos orthu sa leabhrán seo agus mura bhfuil tú ag fáil
íocaíochta atá luaite ar leathanach 3.
Is féidir leat iarratas a chur isteach ar Dheontas Cúram Faoisimh trí fhoirm
iarratais RCG 1 a chomhlánú agus í a sheoladh chuig an seoladh thíos.
Má tá aire á tabhairt agat do bhreis is duine amháin, comhlánaigh
RCG 1 (a) do gach duine breise agus cuir é in éineacht le foirm
chomhlánaithe RCG 1, le do thoil.
Is féidir leat foirm iarratais a fháil ó d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh, ó
Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh (IFS), ón seoladh thíos nó ag
www.welfare.ie.
Má tá aon chabhair ag teastáil uait le comhlánú na foirme iarratais, téigh
i dteagmháil le d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó le Rannóg an Deontais
Cúram Faoisimh.
Seol an fhoirm chomhlánaithe chuig:
Rannóg an Deontais Cúram Faoisimh
Bosca Oifig Phoist 10085
Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 704 3240
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8. Conas a chomhlánóidh mé foirm
iarratais an Deontais Cúram Faoisimh?
Sula líonfaidh tú isteach an fhoirm iarratais, caith beagán ama chun an
chuid seo a léamh le do thoil.
Nuair a bhímid ag déileáil le hiarratas ar Dheontas Cúram Faoisimh,
seans go mbeidh orainn measúnú a dhéanamh ar chás beirte (an
cúramóir agus an duine a dtugtar cúram dó/di).
Caithfimid scrúdú a dhéanamh ar chás leighis an duine a mbíonn cúram
á chur ar fáil dó/di, le beartú an mbíonn cúram agus aire lánaimseartha
de dhíth air/uirthi.
Is gá dúinn a bheith sásta chomh maith go mbíonn tusa, an cúramóir, ag
soláthar cúram agus aire lánaimseartha agus go bhfuil tú in ann a leithéid
a dhéanamh.
Ciallaíonn sé seo go gcaithfear go leor eolas mionsonraithe a lorg uait ar
an bhfoirm iarratais.
Tá an fhoirm iarratais roinnte sna codanna seo a leanas:
Is gá duitse Codanna 1 agus 2 a chomhlánú.
Baineann Cuid 1 le do shonraí pearsanta.
Nóta ar cheist 18 – Má tá tú nó má bhí tú féinfhostaithe taobh amuigh
den bhaile le 18 mí anuas, is gá an dearbhú faoi cheist 18 a chomhlánú
agus is gá do do chuntasóir síniú agus stampa a chur air.
Nóta ar cheisteanna 19 agus 20 – Má d'oibrigh tú nó má fhreastail tú ar
chúrsa oideachais nó oiliúna taobh amuigh den bhaile ar feadh 15 huaire nó
níos lú in aghaidh na seachtaine, is gá an dearbhú i gceist 20 a chomhlánú, a
shíniú agus stampa a bheith curtha air ag d'fhostóir nó ag an údarás oiliúna.
Baineann Cuid 2 le sonraí an duine a mbíonn tú ag soláthar cúraim dó/di.
Má thugann tú aire do bhreis is duine amháin, comhlánaigh foirm RCG 1
(a) chomh maith agus ceangail den fhoirm iarratais í, le do thoil.
Is é Cuid 3 an seicliosta ar chóir duit féachaint air sula seolfaidh tú
iarratas isteach.
Baineann Cuid 4 le deimhniú dochtúra don duine a soláthraítear cúram dó/di.
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Is gá do Chuid A a bheith sínithe ag an duine a soláthraítear cúram
dó/di. Murar féidir leis an duine a mbíonn an cúram á sholáthar dó/di an
fhoirm seo a chomhlánú, ba cheart duit í a chomhlánú dó/di agus bíodh
síniú finné agat uirthi chomh maith.
Is gá do Chuid B a bheith comhlánaithe ag dochtúir an duine a
sholáthraíonn tú cúram dó/di.

9. An féidir an t-iarratas a shiardhátú?
Má sholáthair cúramóir cúram lánaimseartha anuraidh agus murar chuir
sé/sí iarratas isteach ar dheontas, is féidir leis/léi cur isteach i mbliana ar
shiardhátú an iarratais le haghaidh na bliana seo caite.

10. Céard a dhéanfaidh mé má tá mé
míshásta leis an gcinneadh?
Más rud é nach n-aontaíonn tú leis an gcinneadh ar d'iarratas agus má tá
eolas breise agat, seol é chuig Rannóg an Deontais Cúram Faoisimh,
Bosca Oifig Phoist 10085, Baile Átha Cliath 2, le do thoil.
nó
Mura n-aontaíonn tú leis an gcinneadh ar d'iarratas, is féidir leat
achomharc a dhéanamh ina choinne. Caithfidh achomharc ar bith a
bheith curtha isteach i bhfoirm scríofa, taobh istigh de 21 lá ó dháta an
chinnidh agus ba cheart go luafadh sé fáth an achomhairc go soiléir.
Ba chóir duit d’achomharc a sheoladh chuig:
An Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh,
Teach D’Olier,
Sráid D’Olier,
Baile Átha Cliath 2
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Íosghlao:

1890 74 74 34 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)

Guthán:

+353 167 32800 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)
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11. Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?
Má tá tuilleadh eolais uait faoin Deontas Cúram Faoisimh, déan
teagmháil le d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó Rannóg an Deontais
Cúram Faoisimh ag an seoladh ar leathanach 8.
Má theastaíonn uait leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus tuilleadh
eolais a fháil faoi sheirbhísí leasa shóisialaigh:
• Logáil isteach ar www.welfare.ie.
• Líne Eolais Íosghlao ag 1890 66 22 44 (ó Phoblacht na hÉireann
amháin) nó +353 71 91 93313 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht).
• Buail isteach chuig d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó chuig an Ionad
áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh.
Tabhair faoi deara
D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh ag soláthraithe
seirbhíse éagsúla ar úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Pointí le tabhairt faoi deara:
Scéim Cúramaithe Baile
Dearadh an Scéim le cinntiú nach mbíonn cúramaithe baile ag fulaingt
caillteanas teidlíochta i leith Pinsean Stáit (Ranníocach) de bharr sosanna
ó fhostaíocht chun aire a thabhairt do leanbh faoi bhun 12 bhliain d'aois
nó do leanbh/dhuine fásta ar éagumas atá 12 bhliain d'aois nó níos sine,
ar nó tar éis 6 Aibreán 1994. Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach
ar www.welfare.ie.
Leabhráin úsáideacha eile
Scéim Cúramaithe Baile
Leabhrán na Rátaí Íocaíochta
Liúntas Cúramóra
Deontas Méala
Sochar Cúramóra
Treoir ar Éisteachtaí Achomhairc
Oifig na nAchomharc - Treoir Tús Eolais
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