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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 lenár
Seirbhísí Eolais, le fáil amach an bhfuil athrú ar na
coinníollacha cáilithe (féach ar leathanach 10 chun sonraí
teagmhála a fháil).
Tá an t-eolas sa leabhrán seo i gceart ag am a fhoilsithe.
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1. Céard í an Scéim Náisiúnta Breosla?
Tá an Scéim Náisiúnta Breosla ann le cabhrú le teaghlaigh a bhraitheann
ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh fadtéarmacha nó ar íocaíochtaí ó
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus nach bhfuil in ann íoc as a
riachtanais teasa féin. Bíonn an scéim ag feidhmiú ar feadh 26 seachtain
ó Dheireadh Fómhair go hAibreán.

2. Conas a cháilítear?
Beidh tú cáilithe le haghaidh Liúntas Breosla:
• má bhíonn íocaíocht ar bith ar an liosta seo a leanas á fáil agat:
— Pinsean Stáit (Ranníocach) nó Pinsean Stáit
(Neamh-ranníocach),
— Pinsean Stáit (Eatramhach),
— Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta
Mharthanaigh (Ranníocach) nó (Neamh-ranníocach),
— Forlíonadh Éagumais,
— Pinsean na nDall,
— Pinsean Easláine,
— Liúntas Míchumais,
— Sochar nó Liúntas Banchéile Thréigthe,
— Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora,
— Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach),
— Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-ranníocach),
— Cúnamh Feirme,
— Liúntas Réamhscoir,
— Liúntas Banchéile Príosúnaigh,
— Liúntas fadtéarmach do Lucht Cuardaigh Fostaíochta,
— Liúntas Leasa Forlíontach Bunúsach,
— Liúntas Athshlánúcháin do Dhuine faoi Mhíchumas,
— Liúntas Cothabhála um Ghalair Thógálacha,

ón Roinn
Coimirce Sóisialaí

ó
Fheidhmeann
acht na
Seirbhíse
Sláinte
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— íocaíocht leasa shóisialaigh ó thír eile (féach leathanaigh 5 agus 6),
— Liúntas speisialta ón Roinn Cosanta,
nó
• tá tú páirteach i scéim fostaíochta nó oideachais agus tá tú i dteideal
do shochair thánaisteacha a choimeád,
agus
• tá tú i do ghnáthchónaí sa Stát,
• tá tú i do chónaí i d'aonar nó leis na daoine seo a leanas amháin:
— céile, páirtnéir sibhialta, comhchónaitheoir nó leanbh/leanaí cáilithe*,
— daoine eile a bhfuil ceann amháin de na híocaíochtaí atá liostaithe ar
leathanach 3 á fáil acu agus a bheadh cáilithe le haghaidh Liúntas
Breosla ina c(h)eart féin chomh maith,
— duine a chuireann cúram agus aire lánaimseartha ar fáil duit más
duine thú a bhfuil míchumas nó tinneas fadtéarmach ort,
— duine a fhaigheann Liúntas gearrthéarmach do Lucht Cuardaigh
Fostaíochta,
agus
• mura bhfuil tú féin ná aon duine eile den teaghlach in ann íoc as bhur
riachtanais teasa ó bhur n-acmhainní féin.
Más mian leat an coinníoll seo a chomhlíonadh, ní mór do do
theaghlach tástáil acmhainne a chomhlíonadh - féach ar
leathanach 6.
* Tá leanbh cáilithe faoi bhun 18 mbliana d'aois nó idir 18 agus 22
bliain d'aois má tá sé/sí ag gabháil d'oideachas lánaimseartha. Má
bhaineann leanbh 18 mbliana d'aois amach agus é/í ag gabháil
d'oideachas lánaimseartha, agus má fhaigheann tú Liúntas do Lucht
Cuardaigh Fostaíochta (ar feadh níos lú ná 15 mhí), Sochar do Lucht
Cuardaigh Fostaíochta, Sochar Breoiteachta nó Liúntas Leasa
Forlíontach, fanfaidh sé/sí ina leanbh cáilithe suas go dtí go mbeidh
sé/sí críochnaithe ag gabháil d'oideachas lánaimseartha nó go dtí an
30 Meitheamh dár gcionn, nó cibé is luaithe.
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Tabhair faoi deara
Má fhaigheann tú Liúntas Gáis Nádúrtha nó Leictreachais faoin
bPacáiste Sochair Teaghlaigh agus má úsáideann tú gás nó
leictreachas le haghaidh do chuid teasa, d'fhéadfá a bheith i
dteideal Liúntas Breosla a fháil chomh maith.

3

An féidir le híocaíochtaí ó thíortha eile
cabhrú liom cáiliú?
Má fhaigheann tú íocaíocht ó thír atá cuimsithe ag Rialacháin an CE nó ó
thír a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh aici le hÉirinn,
d'fhéadfá cáiliú le haghaidh Liúntas Breosla, má shásaíonn tú na
coinníollacha agus má tá tú:
• i do chónaí in Éirinn,
agus
• 66 bliain d'aois nó níos sine,
nó
• faoi bhun 66 bliain d'aois agus Pinsean nó Sochar Easláine (ar feadh
tréimhse níos mó ná 12 mhí), Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara
Shibhialta Mharthanaigh, nó íocaíocht eile dá leithéid á fáil agat ó thír
éigin eile atá cuimsithe ag Rialacháin an CE, nó ag Comhaontú
Déthaobhach Leasa Shóisialaigh.
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Is iad na tíortha atá cuimsithe ag Rialacháin an CE nó ag
Comhaontú Déthaobhach ná:
• An Astráil
• An Ostair
• An Bheilg
• An Bhulgáir
• Ceanada
• Oileáin Mhuir nIocht
• Poblacht
na Seice
• An Danmhairg
• An Eastóin
• An Fhionlainn
• An Fhrainc
• An Ghearmáin
• An Ghréig

• An Ungáir
• An Íoslainn
• Éire
• Oileán Mhanann
• An Iodáil
• An tSeapáin
• An Laitvia
• Lichtinstéin
• An Liotuáin
• Lucsamburg
• Málta
• An Nua-Shéalainn
• An Iorua
• An Pholainn

• An Phortaingéil
• Poblacht na Cipire
(Deisceart na Cipire)
• Poblacht Chóiré
• An Rómáin
• An tSlóvaic
• An tSlóivéin
• An Spáinn
• An tSualainn
• An Eilvéis
• An Ísiltír
• An Ríocht Aontaithe
• Stáit Aontaithe
Mheiriceá

* Baineann teorainneacha áirithe le Sochar do Lucht Cuardaigh
Fostaíochta maidir leis an Eilvéis.
Is féidir leat tréimhsí árachais nó cónaithe i gcuid de na tíortha seo a chur
san áireamh chomh maith le cabhrú leat cáiliú.

4. An bhfuil aon fháth ann nach
bhféadfainn Liúntas Breosla a fháil?
Ní bhfaighidh tú Liúntas Breosla, mar shampla, má:
• tá tú i do chónaí le duine eile, seachas daoine a fhaigheann íocaíocht
cháilitheach atá liostaithe ar leathanaigh 3 agus 4,
• tá do riachtanais teasa á gcuimsiú faoi ghníomhas aistrithe maoine, nó
• i gcás íocaíochtaí nach bhfuil de réir tástáil acmhainne, tá coigilteas
agus infheistíochtaí agat féin agus ag muintir do theaghlaigh de bhreis is
€58,000, nó ioncam comhcheangailte seachtainiúil de bhreis is €100 os
cionn an phinsin chuí uasta Éireannaigh ranníocaigh le haghaidh do
cháis féin.
Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.
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5. Céard é luach an Liúntais Breosla?
Is ionann an Liúntas Breosla agus €20 in aghaidh na seachtaine faoi láthair.

6. Conas a íoctar an Liúntas Breosla?
Gheobhaidh tú Liúntas Breosla in éineacht le:
• íocaíocht ar bith a fhaigheann tú ón Roinn seo nó ó Fheidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte,
nó
• aon íocaíocht leasa shóisialaigh ó thír atá cuimsithe ag rialacháin an CE
nó ag Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh in éineacht le
hÉirinn.
Amach uaidh sin, íocfar thú:
• ag d'oifig phoist áitiúil le cárta seirbhísí sóisialacha
nó
• trí íocaíocht dhíreach isteach i do chuntas in institiúid airgeadais. Is gá
go mbeadh cuntas reatha, taisce nó coigiltis i gceist.

7. Cén fhad a maireann an íocaíocht?
Íoctar Liúntas Breosla ar feadh 26 seachtain ó Dheireadh Fómhair go
hAibreán gach bliain, fad is go bhfuil tú cáilithe lena aghaidh go fóill.

8. Cén uair ba cheart iarratas a dhéanamh?
Má fhaigheann tú íocaíocht cháilitheach atá liostaithe ar leathanaigh 3
agus 4, agus má mheasann tú go bhfuil tú cáilithe, cuir iarratas isteach air
láithreach bonn.
Ní dhéanfar siardhátú ar an Liúntas Breosla má dhéanann tú iarratas
tar éis thús an tséasúir téimh i nDeireadh Fómhair.
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9. Conas a dhéantar iarratas?
Is féidir leat foirm iarratais NFS1 a fháil ó oifig phoist ar bith, ó d'Oifig
áitiúil Leasa Shóisialaigh, nó trí iarratas téacs (féach ar leathanach 12).
Má fhaigheann tú íocaíocht ón Roinn Coimirce Sóisialaí agus mura bhfuil
foirm iarratais faighte agat go fóill, comhlánaigh agus seol foirm NFS1 go
dtí an Rannóg chuí, mar atá liostaithe thíos agus ar leathanach 9.
Má fhaigheann tú
—
—
—
—

Pinsean Easláine
Liúntas Réamhscoir
Liúntas Míchumais
Forlíonadh Éagumais

—

Pinsean Baintrí, Baintrí Fir
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
nó Páirtnéara Shibhialta
Bóthar an Choláiste
Mharthanaigh (Ranníocach)
Sligeach
Pinsean Baintrí, Baintrí Fir
Íosghlao: 1890 500 000
nó Páirtnéara Shibhialta
(ó Phoblacht na hÉireann
Mharthanaigh (Neamh-ranníocach) amháin)
Sochar nó Liúntas
Banchéile Thréigthe
Pinsean Stáit (Ranníocach)
nó (Neamh-ranníocach)
Pinsean Stáit (Eatramhach)
Pinsean na nDall
Liúntas Banchéile Príosúnaigh
Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)
Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-ranníocach)

—

—
—
—
—
—
—
—
—
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Seol an fhoirm chomhlánaithe
chuig:
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar Bhéal Átha na Lao
An Longfort
Íosghlao: 1890 927 770
(ó Phoblacht na hÉireann
amháin)
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Má fhaigheann tú:

Déan iarratas ag:

—

Liúntas fadtéarmach do Lucht
Cuardaigh Fostaíochta
Cúnamh Feirme

An Oifig Áitiúil Leasa
Shóisialaigh

Liúntas Leasa Forlíontach
Bunúsach

D'Oifig Áitiúil den Roinn
Coimirce Sóisialaí inar riartar
an Liúntas Leasa Forlíontach

—
—

Má fhaigheann tú íocaíocht ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte, ba chóir duit iarratas a dhéanamh ag d'oifig áitiúil den Roinn
Coimirce Sóisialaí ina riartar an Liúntas Leasa Forlíontach.
Má fhaigheann tú íocaíocht leasa shóisialaigh ó thír atá cuimsithe faoi
rialacháin an CE nó faoi Chomhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh
le hÉirinn, comhlánaigh foirm iarratais NFS1 agus seol í chuig:
Rannóg na Scéime Náisiúnta Breosla
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach
Íosghlao: 1890 500 000 (ó Phoblacht na hÉireann amháin).
Tábhachtach: Má fhaigheann tú íocaíocht ó thír éigin eile agus má tá
tú i do chónaí le duine a fhaigheann íocaíocht leasa shóisialaigh
Éireannach agus atá i dteideal Liúntas Breosla a fháil chomh maith, ba
cheart don duine a fhaigheann an íocaíocht leasa shóisialaigh
Éireannach an t-iarratas a chur isteach.
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10. Má tá breis is duine amháin i mo
theaghlach cáilithe le haghaidh Liúntas
Breosla, cén duine ar cheart dó/di
iarratas a chur isteach air?
Ní féidir ach le duine amháin in aon teaghlach amháin Liúntas
Breosla a fháil, beag beann ar an méid daoine sa teaghlach atá
cáilithe lena aghaidh.
Déan seiceáil ar an tábla ar leathanach 11, le féachaint cén duine den
teaghlach ar cheart dó/di iarratas a chur isteach ar Liúntas Breosla.

11. Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a
fháil?
Téigh i dteagmháil leis an rannóg nó oifig chuí den Roinn atá liostaithe ar
leathanach 8 agus 9, chun eolas sa bhreis a fháil faoin Liúntas Breosla.
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).
• 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).
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Íocaíochtaí le teaghlach

Cén duine ar chóir dó/di
iarratas a dhéanamh?

Íocaíocht leasa shóisialaigh agus
Liúntas fadtéarmach do Lucht
Cuardaigh Fostaíochta

Duine a fhaigheann íocaíocht
leasa shóisialaigh

Íocaíocht leasa shóisialaigh agus
Liúntas Réamhscoir

Duine a fhaigheann íocaíocht
leasa shóisialaigh

Liúntas Réamhscoir agus Liúntas
fadtéarmach do Lucht Cuardaigh
Fostaíochta

Duine a fhaigheann Liúntas
Réamhscoir

Liúntas Réamhscoir agus íocaíocht
ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte

Duine a fhaigheann Liúntas
Réamhscoir

Liúntas fadtéarmach do Lucht
Cuardaigh Fostaíochta agus
íocaíocht ó Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte

Cuardaitheoir poist
fadtéarmach

Íocaíocht Leasa Shóisialaigh
agus íocaíocht ó Fheidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte

Duine a fhaigheann íocaíocht
leasa shóisialaigh

Íocaíocht leasa shóisialaigh
Éireannach agus íocaíocht leasa
shóisialaigh ó thír eile

Duine a fhaigheann íocaíocht
leasa shóisialaigh

Íocaíocht leasa shóisialaigh ó thíreile Duine a fhaigheann íocaíocht
agus Liúntas fadtéarmach do Lucht leasa shóisialaigh
Cuardaigh Fostaíochta
Íocaíocht leasa shóisialaigh
ó thír eile agus íocaíocht ó
Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte

Duine a fhaigheann íocaíocht
leasa shóisialaigh
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