Hogyan lehet benyújtani a GYOD kérelmet?

-

Az igénylő nyilatkozat arról, hogy :

-

-

6 év alatti gyermek esetén szakorvosi
véleményt a gyermek súlyosan fogyatékos
vagy tartósan beteg állapotáról és az
önellátási képesség mértékéről;
- 6 évet betöltött gyermek esetén háziorvos
igazolását, hogy a gyermek súlyosan
fogyatékos vagy tartósan beteg valamint,
hogy
a) óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó
szociális intézmény igénybevételének,
illetve a felsőoktatási intézmény
látogatási kötelezettségének időtartama
átlagosan a napi 5 órát nem haladja
meg,
b) köznevelési, illetve a felsőoktatási
intézmény látogatása, vagy a nappali
ellátást nyújtó szociális intézmény
igénybevétele csak a szülő rendszeres
közreműködésével valósítható meg,
c) a köznevelési intézményben eltöltött idő
a nemzeti köznevelésről szóló
törvényben a köznevelési intézményben
való kötelező tartózkodásra
meghatározott időtartamot nem
haladja meg,
Nem szükséges a háziorvos igazolása, ha a gyermek
fogyatékossági támogatásra, vakok személyi
járadékára vagy rokkantsági ellátásra való ellátásra
jogosult.
-

Mit kell csatolni a kérelemhez?

meghatározott forma nyomtatványon, amely
a hivatalokban elérhető
az ápolt gyermek súlyos fogyatékosságára
vagy tartós betegségére figyelemmel igényli
e az ellátást;
tudomásul veszi, hogy megvizsgálják a
gyermeknek önellátási képességet;
folytat e keresőtevékenységet az igénylő;
azon gyermek után, akire tekintettel az
ellátást igényli, CSED-ben, GYED-ben,
GYET-ben részesül –e
ápolási tevékenységet milyen lakcímen
végzi;
az ápolt gyermek köznevelési intézményben,
bentlakásos szociális intézményben,
gyermekvédelmi intézményi elhelyezésével
kapcsolatos adatot;

Az ápolási díjra, illetve a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság megállapításra irányuló
eljárásban elvégzendő szakértői vizsgálat szempontjai és pontozási rendszere Értékelési szempont- és pontozási
rendszer (a 2–7., valamint a 9. sor minden esetben kitöltendő, a 8. sor csak a gyermekek otthongondozási díjával
összefüggésben elvégzett vizsgálat esetében töltendő ki!)
Tevékenység, funkció
Étkezés

Öltözködés

Tisztálkodás (személyi higiéné biztosítása)

WC használat

Kontinencia

Lakáson belüli közlekedés

0-4 pont között értékelik
0: önmagát kiszolgálja, önállóan étkezik
1: felszolgálást igényel, de önállóan étkezik
2: felszolgálást és evőeszköz tisztításához segítséget
igényel
3: felszolgálás és elfogyasztáshoz részbeni segítséget
igényel
4: teljes segítséget igényel az étel elfogyasztásához
0: nem igényel segítséget
1: önállóan végzi, de a megfelelő ruhaneműk
kiválasztásához segítséget igényel
2: egyes ruhadarabok felvételében igényel segítséget
3: jelentős segítséget igényel az öltözködésben,
megfelelő öltözet kiválasztásában
4: öltöztetés, vetkőzés minden szakaszában segítségre
szorul
0: szükségleteit felmérve önállóan végzi
1: szükségleteit felismeri, bizonyos feladatokhoz
segítséget igényel
2: szükségleteit felismeri, tisztálkodni csak segítséggel
tud
3: részlegesen ismeri fel szükségleteit, segítséget
igényel
4: nem ismeri fel szükségleteit, tisztálkodni önállóan
nem képes
0: önálló a WC használatban, öltözködésben, higiénés
feladatait ellátja
1: önállóan használja a WC-t, de öltözködésben,
illetve higiénés feladatokban ellenőrizni kell
2: önállóan használja a WC-t, de öltözködésben,
illetve higiénés feladatokban segíteni kell
3: segítséget igényel a WC használatban,
öltözködésben, higiénés feladatok elvégzéséhez
4: segítséggel sem képes a WC használatra,
öltözködésre, higiénés feladatok elvégzésére
0: vizeletét, székletét tartani képes
1: önállóan pelenkát cserél, elvégzi a higiénés
feladatait
2: pelenkacserében, öltözködésben, illetve higiénés
feladatokban alkalmanként segítséget igényel
3: rendszeres segítséget igényel pelenkacserében,
öltözködésben, higiénés feladatok elvégzésében
4: teljes ellátásra szorul
0: önállóan
1: segédeszköz önálló használatával
2: segédeszköz használatával, segítséget esetenként
igényel
3: segédeszköz használatával, gyakran csak
segítséggel

Köznevelési intézmény látogatása

0: önállóan
1: közlekedésben kíséretet igényel
2: intézménylátogatás esetenkénti felügyeletet igényel
3: intézménylátogatás csak folyamatos felügyelettel
biztosítható
4: nem képes

Szempontok az értékeléshez:
A fenti tevékenységek ellátására való képesség értékelése során az ápolt személynek vagy ápolt gyermeknek
csakis a betegségéből, fogyatékosságából eredő funkcióvesztés értékelhető, az életkorból adódó funkcióhiány
nem. Gyermekek otthongondozási díjával összefüggésben végzett vizsgálat esetén az ápolt gyermek
önellátásra képtelensége akkor áll fenn, ha az ápolt gyermek legalább 8 pontot kap.
Ápolási díjjal összefüggésben végzett vizsgálat esetén:
-

gondozási szükséglet nem áll fenn, ha az ápolt személy a legfeljebb 5 pontot kap,
alap gondozási szükséglet akkor áll fenn, ha az ápolt személy legalább 6, de legfeljebb 9 pontot kap,
fokozott ápolási szükséglet akkor áll fenn, ha az ápolt személy legalább 10 pontot kap.

