
INNE WSPARCIE:
Pakiet świadczeń dla gospodarstw domowych (Household Benefit Package): Osoby, które 
ukończyły 66 lat lub więcej oraz osoby trwale niezdolne do pracy, mieszkające samodzielnie           
i utrzymujące się same, mogą otrzymać następujące ulgi:
       Dopłata do energii elektrycznej lub gazu €35)
      Bezpłatny abonament telewizyjny kaniowej dla osób starszych. 

Aby otrzymać tą płatność osoby pomiędzy 66 a 70 rokiem życia podlegają Means Test. Osoby 
powyżej siedemdziesiątego roku życia otrzymują ta płatność niezależnie od dochodów.

Dodatek grzewczy (FuelAllowance) w wysokości €24,50 / na tydzień. Jest on wypłacany przez 28 
tygodni - płatność oparta jest o dochody. Żeby się zakwalifikować, należy prowadzić samodzielne 
gospodarstwo domowe lub mieszkać z osobami pozostającymi na utrzymaniu/ lub z  inną osobą 
pobierającą długoterminowa pomoc finansową lub przebywającą na zasiłku dla osób poszukują-
cych pracy.

Dodatek telefoniczny (Telephone Allowance): Osoby, które otrzymują Living AloneIncrease                    
i spełniają te same warunki aby otrzymywać Fuel Allowance, otrzymują również Telephone Allowan-
ce  w wysokości €2,5 na tydzień.  

Pomoc dla osób starszych: 
Pomoc mieszkaniowa dla osób starszych obejmuje dofinansowanie do 95% dotacji w domach 
zajmowanych przez właścicieli. Program przeznaczony jest dla osób w wieku 66 lat i starszych, w 
celu pokrycia kosztów do €8 000 na niezbędne ulepszenia. Na przykład wymiana kotła grzewczego, 
podłączenie centralnego ogrzewania (w domach, które jej nie mają).  Aby otrzymać pełną dotację 
roczny dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego musi być mniejszy niż €30 000. W 
przypadku dochodów wyższych kwota naliczana jest procentowo. Przy dochodach większych niż 
€60 000 dotacja się nie należy. 

Pomoc dla osób niepełnosprawnych ruchowo:
Na dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, można otrzymać dotację do 
100% na pokrycie kosztów do €6000. Dotacja ma na celu rozwiązanie problemów z poruszaniem 
się i wprowadzenie usprawnień (np. poręcze, rampy, schody ruchome, prysznic z dostępem pozio-
mym) w domach prywatnych lub wynajmowanych, gdzie roczny dochód wszystkich członków 
gospodarstwa domowego wynosi poniżej €30 000. Konieczność modernizacji musi być poświad-
czona przez lekarza GP. 

Affordable Homes Program dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe             
o zarobkach brutto do €50 000 i par do €75  000 brutto obejmuje:

Rebuilding Ireland Home Loan program niskooprocentowanych kredytów dla osób starających się 
o zakup nieruchomości pierwszy raz, którym minimum dwa banki odmówiły kredytu hipotecznego. 
Pożyczka w tym programie przeznaczona jest na zakup domu nowego jak i z rynku wtórnego. Maksy-
malna kwota kredytu to €320 000, oprocentowanie 2% w skali roku. Kwota przyznanej pożyczki 
ustalana jest na podstawie zarobków. 

Help to buy - to finansowa pomoc przy zakupie nowego domu do  końca 2021 r. Kupujący może 
ubiegać się o zwrot podatku dochodowego, który zapłacił w ciągu ostatnich 4 lat. Cena domu nie 
może przekroczyć €500 000. 

DOFINANSOWANIA DO MIESZKANIA
Housing Assistance Payment (HAP) to dopłata do czynszu przyznawana każdemu, kto kwalifikuje 
się do otrzymania mieszkania socjalnego (podstawowe dwa wyznaczniki to dochody i nie posiada-
nie nieruchomości). HAP obliczany jest w oparciu o Means Test. Po sprawdzeniu sytuacji finanso-
wej i mieszkaniowej pieniądze na czynsz wpłacane są bezpośrednio właścicielowi, a najemcy 
opłacają różnice do całkowitej kwoty czynszu na konto rady miasta bądź hrabstwa. 

DOFINANSOWANIE DO REMONTU 

PROGRAMY MIESZKANIOWE

WSPARCIE SOCJALNE W PIGUŁCE

Broszura została przygotowana przez grupę Aktywni Seniorzy Razem w trakcie 
programu #SurfującySeniorzy, realizowanego w Cork i Dublinie przez Centrum 
Together-Razem, w latach 2019/2020, finansowanego przez Community                    
Foundation for Ireland. Broszura zawiera informacje i stawki aktualne na czas jej 
redagowania, tj. maj 2020.

O Centrum Together-Razem.
Centrum Together-Razem działa od listopada 2006 roku i jest organizacją 
typu non-profit. Działamy w czterech obszarach: 

1. DORADZTWO.
Prowadzimy: poradnictwo socjalne, porady prawne z irlandzkimi prawnikami, semina-
ria i warsztaty informacyjne. Prowadzimy również unikalną platformę konsultacji 
online, dostępną dla wszystkich Polaków, zarówno w Irlandii jak i w Polsce           
www.poradniaonline.org

2. ZDROWIE PSYCHICZNE.
Prowadzimy poradnie zintegrowanych serwisów psychoterapeutycznych U-Clinic, dla 
osób doświadczających problemów takich jak: depresja, problemy w związkach, 
uzależnienia, współuzależnienie etc.

3. EDUKACJA.
Prowadzimy zespół społecznych szkół polonijnych dla dzieci polskich, pod szyldem 
Akademia Razem, w 5 miastach hrabstwa Cork: Ballincollig, Cobh, Cork, Clonakilty                   
i Midleton oraz lekcje angielskiego dla dorosłych.Organizujemy programy edukacyjne 
dla seniorów z zakresu wiedzy o prawie obowiązującym w Irlandii oraz użytkowania 
nowych technologii. Ponadto prowadzimy programy wzmacniające świadomość 
obywatelską, spotkania dotyczące edukacji wyborczej oraz warsztaty poprawy zdrowia 
psychicznego.

4. PROMOCJA INTEGRACJI.
Organizujemy, jak również uczestniczymy, w różnych programach integracyjnych,         
w partnerstwie z lokalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi organizacjami.

Aby otrzymać emeryturę państwową State pension contributory, trzeba mieć ukończone 66 lat oraz 
wypracowane min 520 składek PRSI. Osoby, które nie nabyły prawa do emerytury państwowej (nie 
mają dostatecznej ilości składek PRSI), a osiągnęły wiek emerytalny 66 lat mogą się starać o emery-
turę socjalną State pension Non-contributory. Jej wysokość zależy od stanu majątkowego i docho-
dów. Emerytura ta jest wypłacana wyłącznie osobom, których miejscem pobytu stałego jest Irlandia.

Widow's, Widower's or Surviving Civil Partner's (Contributory) Pension / Emerytura państwowa 
wdowia. Płatność oparta jest o ilość składek PRSI. Aby się zakwalifikować należy mieć opłacone 
min. 260 składek (mogą to być składki zarówno osoby zmarłej, jak i wdowy lub wdowca).Płatność tą 
można pobierać mieszkając gdziekolwiek na świecie. Można też pracować i otrzymywać pełną 
kwotę, gdyż nie zależy ona od dochodów. Zasiłek przysługuje osobie samotnej. W momencie rozpo-
częcia kolejnego związku (partnerskiego lub małżeńskiego) zasiłek już się nie należy. 

Widow's, Widower's or Surviving Civil Partner's (Non - Contributory) / Emerytura socjalna wdowia. 
Płatność ta nie jest oparta na składkach PRSI. Można ją pobierać jedynie w Irlandii. Kwota zasiłku 
zależy od dochodów i stanu majątkowego (Mean Test). Można pracować, ale każdy dochód ponad 
€100 obniża należną płatność.

Invalidity Pension jest to płatność dla osób niezdolnych do pracy oparta o składki (min. 260 składek 
PRSI). Długotrwała niezdolność do pracy musi być poparta dokumentacją medyczną. IP jest wypła-
cane niezależnie od miejsca pobytu stałego.  

Supplementary Welfare Allowance - jest to zasiłek przyznawany tzw. nagłych wypadkach. Można o 
niego aplikować w lokalnym Intreo lub urzędzie SocialWelfare. Jest on zależny od dochodów rodziny 
oraz sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. 

Podstawowe stawki opieki społecznej od stycznia 2020 r.:

Dorosły Dorosły
na Twoim utrzymaniu 

State Pension Contributory (full rate) 
Emerytura państwowa - składkowa 

State Pension Non - Contributory
Emerytura państwowa nieskładkowa 

Widow's, Widower's or Surviving Civil Partner's 
(Contributory) Pension under 66 / 
Emerytura państwowa wdowia - dla osób 
poniżej 66 roku życia

€ 248.30  € 222.50  
(w wieku 66 lat, lub więcej)

€ 237.00     € 156.60  
(w wieku poniżej 66 lat)

Invalidity Pension / Płatność dla osób 
długotrwale chorych oparta o składki € 208.50              € 148.90  

Supplementary Welfare Allowance (full rate)
/ zasiłek w razie nagłej potrzeby € 201.00              € 134.70  

Wszystkie inne świadczenia socjalne € 203.00              € 134.70 

€ 208.50               -

Widow's, Widower's or Surviving Civil Partner's 
(Contributory) Pension over 66 / Emerytura 
państwowa wdowia - powyżej 66 roku życia 

€ 248.30               -

MIESZKALNICTWO EMERYTURY I INNE ŚWIADCZENIA

Jeżeli dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby z długotrwałym upośledzenie obejmować 
będzie remont, to na ten cel można uzyskać do 95% dotacji na pokrycie kosztów prac do €30 000. 
Modernizacji można dokonać w domu prywatnym lub wynajmowanym. Przykładowe udogodnienia 
to: toaleta/prysznic na parterze , przystosowanie podjazdów dla wózków inwalidzkich itp. Prace 
muszą być uznane przez lekarza GP za konieczne i mogą wymagać raportu terapeuty zajęciowego. 
Wysokość dofinansowania zależy od rocznego dochodu wszystkich członków gospodarstwa 
domowego i opiera się o te same zasady, co w przypadku pomocy mieszkaniowej dla osób 
starszych. 

Program Better Energy Home Scheme zapewnia dotacje dla właścicieli domów zbudowanych 
przed 2006 r.: izolacja poddasza (€400), ściana zewnętrzna €2400  (dom wolnostojący), €2200 (pół 
lub koniec tarasu), €2750 (mieszanie lub środkowy taras); sterowanie ogrzewaniem (700 EUR); 
ogrzewanie słoneczne (€1200), pompa ciepła (€3500). Wraz z pracami izolacyjnymi można 
uzyskać dotację w wysokości €50 na wymaganą ocenę energetyczną budynku (BER). Dotacje 
zazwyczaj pokrywają 20-30% pełnego kosztu. Można osiągnąć oszczędności energii nawet do 
50%. O możliwość izolacji zewnętrznej domu należy najpierw zwrócić się do Rady Hrabstwa z 
deklarację zwolnienia z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (koszt €80). 

Dotacja na pozyskiwanie energii słonecznej jest dostępna dla domów sprzed 2011 roku. Dotacja 
wynosi €700 za kWp do maksymalnie 2 kWp lub w przypadku większych systemów wykorzystują-
cych akumulator do 4 kWp plus €1000 na akumulator.

Ph 00353 21 4395588

email : info@together-razem.org

WWW.TOGETHER-RAZEM.ORG
Unit 2A, Kilnap Business Park,
Old Mallow Rd, Cork

Centrum Together-Razem

#SURFUJĄCYSENIORZY to program realizowany w latach 2019/2020 w Centrum                                
Together-Razem w Cork oraz w polskiej bibliotece Biblary w Dublinie. Jego celem było przybliże-
nie seniorom najnowszych technologii, a następnie ich wykorzystanie w życiu codziennym. 
Finalnym produktem programu jest broszura przygotowana przez grupę Aktywni Seniorzy 
Razem.

AKTYWNI SENIORZY RAZEM to projekt integracyjny stworzony dla osób starszych zamieszku-
jących region Cork, którego celem jest aktywizacja i integracja seniorów. W ramach tego projek-
tu, Centrum Together-Razem realizuje szereg zadań o charakterze edukacyjnym oraz wiele 
wydarzeń o charakterze integracyjnym skierowanych do osób po sześćdziesiątym roku życia.

Jeśli więc masz minimum 60 lat, mieszkasz w hrabstwie Cork, jesteś gotowy spotykać się co 
sobotę i AKTYWNIE spędzać czas to zapraszamy do dołączenia do grupy. Napisz do nas email 
lub zadzwoń.



MEDICAL CARD GP VISIT CARD

Poniżej 66 lat     66 lat i więcej Poniżej 66 lat    66 lat i więcej

€ 184.00         € 201.50          € 304.00         € 333.00 

€ 164.00          € 173.50          € 271.00       € 286.00  

€ 266.50           € 298.00         € 441.00         € 492.00  

€ 38.00                                 € 57.00  

€ 41.00                                 € 61.50 

€ 39.00                                 € 58.50  

€ 42.50                                 € 64.00  

€ 78.00                                € 117.00  

Dzieci pozostające na utrzymaniu:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe 
- osoba mieszkająca sama

jednoosobowe gospodarstwo domowe 
osoba mieszkająca w domu rodzinnym

Małżeństwo lub para mieszkająca razem 
(lub samotny rodzic)

Na każde pierwsze dwoje dzieci poniżej 16 lat

Na trzecie i każde kolejne dziecko poniżej 16 lat

Na każde pierwsze dwoje dzieci powyżej 16 lat

Na trzecie i każde kolejne dziecko poniżej 16 lat

Na każde pierwsze dwoje dzieci powyżej 16 lat

MEDICAL CARD GP VISIT CARD

Wszystkie osoby w wieku powyżej 70 lat kwalifikują się teraz do bezpłatnych usług GP bez Means 
Test i kwalifikują się do otrzymania karty medycznej, jeśli ich tygodniowy dochód brutto jest mniej-
szy niż 500€ tygodniowo (dla osoby mieszkającej samotnie) lub 900 € (dla pary). [Wyższe limity 
wynoszące 550€ (pojedynczy) i 1050€ (para) będą obowiązywać od lipca 2020 r.]. 
Dzieci w wieku poniżej 6 lat kwalifikują się do otrzymania GP Visit Card, niezależnie od dochodów 
rodziców. Dotyczy to dzieci poniżej 8 lat (wrzesień 2020 r), poniżej 10 lat (2021) poniżej 12 lat (2022).
Od września 2020 r. dzieci poniżej 6 lat będą również kwalifikować się do bezpłatnych usług denty-
stycznych. 
Od lipca 2020 r. Posiadacze Medical Card ponoszą niższe koszty przy wykupie recept (1,50€ za 
jedno lekarstwo na recepcie ale maksymalnie 15 € miesięcznie na rodzinę), a dla osób w wieku 70 
lat i starszych będzie to 1€ za jedno lekarstwo na recepcie (maksymalnie 10 € miesięcznie). Opłaty 
za receptę nie dotyczą osób objętych programem długotrwałej choroby i posiadających Long Term 
Illness Card.
Drug Payment Scheme: każda osoba fizyczna lub rodzina może otrzymać zwrot kosztów za leki 
przepisane w dowolnym miesiącu przekraczające 114 € (od września 2020 r.) pod warunkiem, że lek 
znajduje się na zatwierdzonej liście leków.
Opłaty za opiekę szpitalną i zdrowotną dotyczą wszystkich mieszkańców Wyspy z wyjątkiem 
posiadaczy Kart Medycznych oraz dzieci cierpiących na przewlekłe choroby: 
    Pomoc w nagłych wypadkach i ambulatoryjna bez skierowania od lekarza GP 100 EUR
    Każda doba w szpitalu to koszt 80 EUR za noc (maksymalnie 800 EUR rocznie) 

Child Benefit / Zasiłek na dziecko

Zasiłek na dziecko przy pobieraniu 
płatności z pomocy społecznej 

Back to School Clothing and Footwear Allowance 
/ Dodatek na odzież i obuwie do szkoły

€ 140 

€ 36  
(wiek poniżej 12 lat)

€ 150 
(wiek poniżej 12 lat)

Child Benefit jest wypłacany 
do 16 roku życia, lub do 18 
jeżeli dziecko uczęszcza 
do szkoły dziennej 

€ 40  
(12 lat i więcej)

€ 275 
(12 lat i więcej)

ŚWIADCZENIA DLA RODZINY

Wiek poniżej 1 roku życia
stawka tygodniowa

Wiek 1-3 lat
stawka tygodniowa

Opieka po szkole 
/ stawka na godzinę

Dochód podlegający 
rozliczeniu

Poniżej € 26,000

Poniżej € 42,000

Poniżej € 60,000 

€ 204.00 

€ 114.80  

€ 33,60 

€ 174,00 

€ 99,20 

€ 31,20  

€ 3,75 

€ 1,93  

€ 0,33 

Free Early Childhood Care and Education / Bezpłatna opieka przedszkolna - bezpłatna opieka przedszkolna 
jest zapewniona  w wymiarze 3 godzin dziennie przez maksymalnie dwa lata szkolne, dla każdego dziecka 
powyżej 2 lat i 8 miesięcy do 5 lat i 6 miesięcy (programem objęte są dzieci które w danym roku szkolnym we 
wrześniu mają ukończony minimalny wiek 2 lata i 8 miesięcy). Przedszkole nie może pobierać od rodziców 
dodatkowych opłat za godziny objęte programem, ale może pobierać opłaty za dodatkowe godziny lub 
dodatkowe zajęcia. 

National Childcare Scheme / Państwowy program opieki nad dziećmi - to wprowadzony w październiku 2019 
roku krajowy program opieki nad dziećmi.  Programem objęte są wszystkie dzieci, powyżej  24 tygodnia życia. 
Dofinansowanie do opieki nad dziećmi przeznaczone jest dla wszystkich rodziców. Jego wysokość jest jednak 
zależna od dochodów i/lub wieku dziecka. Dochód nie obejmuje podatków, świadczeń dodatkowych, stypen-
diów studenckich. Uwzględniono również zmniejszenie dochodu z tytułu posiadania rodziny wielodzietnej w 
wysokości €4300  (dwoje dzieci w wieku poniżej 15 lat), w wysokości €8600 (więcej niż dwoje dzieci w wieku 
poniżej 15 lat). Płatność spada wraz ze wzrostem dochodów i wieku dziecka. Można ubiegać się o dofinanso-
wanie do opieki nad dzieckiem do maksymalnie 40 godzin tygodniowo - tylko w przypadku kiedy rodzice 
pracują lub studiują w pełnym wymiarze godzin.

Kryteria medyczne do zakwalifikowania się na ten zasilek i dla opiekunów i podopiecznych są 
takie same jak przy zasiłku Carer’s Benefit

Płatność ta nie jest oparta na składkach PRSI- zatem aplikować może każdy, nawet jeśli 
nie zapłacił ani jednej składki.
Nie ma ograniczenia wiekowego
Nie ma ograniczeń czasowych; można otrzymywać tą płatność  tak długo, jak długo osoba 
podopieczna wymaga pełnej opieki i uwagi
Płatność jest zależna od stanu majątkowego: pod uwagę brany jest  dochód i majątek osoby 
składającej wniosek oraz jego współmałżonka / partnera
Zasiłek należy się osobom mieszkającym  w Irlandii.

Różnice pomiędzy płatnościami polegają na:

CARER’S BENEFIT 

CARER’S ALLOWANCE 

CARER’S SUPPORT GRANT

Można sprawować opiekę nad więcej niż jedna osoba - stawka wynosi 1,5 od podstawowego 
dodatku. Stawki Carer’s Benefit  (dane z 16 marca 2017)

Osoba otrzymująca Carer’s Benefit, ma prawo do dwóch tygodni płatnego odpoczynku 
- powinna jednak zapewnić podopiecznemu opiekę.

Wymagania:

OPIEKUN (16-66) MAKSYMALNA STAWKA TYGODNIOWA

Opieka nad 1 osobą € 215.00  

Opieka na więcej niż 1 osobę € 320.00 

Dodatkowo na każde 
kwalifikujące się  dziecko

€ 36.00 poniżej 12 lat
€ 40.00 powyżej 12 lat 
pół stawki odpowiednio podzielone 

ZDROWIE

Pomoc w dofinansowaniu kosztów lekarstw - Drug Payment Scheme
Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na terenie UE - Europejska Karta Ubezpieczenia 
Zdrowotnego /European Health Insurance Card
Ubezpieczenie członków rodziny pracownika Irlandii mieszkających w innym kraju Unii 
Europejskiej (E-109)
Darmowe lekarstwa na przewlekłe choroby / Long Term IllnessScheme

OPIEKA ZDROWOTNA OPIEKA NAD INNĄ OSOBĄ

Programy niezależne od dochodów:

Karta medyczna Medical Card
Karta wizyt Lekarza Rodzinnego – GP Visit Card

Programy zależne od dochodów (poddawane są tzw. Means Test, czyli prawo do ich przyznania zależy 
od sytuacji finansowej gospodarstwa domowego):

Program bezpłatnych usług medycznych / Treatment Benefitobejmuje osoby ubezpieczone 
(260 składek PRSI opłaconych), ich współmałżonków oraz małoletnie dzieci. 
Program uprawnia do:
raz w roku bezpłatne badania dentystyczne oraz czyszczenie zębów 
raz na dwa lata bezpłatne badanie optyczne i ewentualnie szkła plus oprawki (objęte programem)
raz na cztery lata pokrycie połowy kosztów aparatów słuchowych (maksymalnie do €500 za parę)

Niezależne od dochodów oparte o płatność składek PRSI:

Medical Card zapewnia bezpłatny dostęp do większości usług opieki zdrowotnej. GP Visit Card pokry-
wa koszty wizyty u lekarza rodzinnego oraz usługi medyczne ze skierowaniem od tego lekarza. 
Przeliczenie dochodów oparte jest o kwotę netto, tj. po  podatku, składek PRSI, USC, składek na prywat-
na emeryturę etc.; odliczane są również tzw. uzasadnione wydatki (na przykład czynsz lub kredyt 
hipoteczny; podróż do pracy (kilometraż lub koszt transportu publicznego); opieka nad dziećmi. Jako 
dochód brane są również pod uwagę oszczędności przekraczające €36 000 (dla jednej osoby) i €72 000 
(dla pary). Karty przyznawane są w  o dochody rodziny po potrąceniach wydatków.

DOMICILIARY CARE ALLOWANCE zasiłek w wysokości €309,50 dla rodzica lub opiekuna dziecka 
(do 16 roku życia), które wymaga stałej opieki. Przyznanie tego zasiłku daje także dziecku 
znajdującemu się pod opieka automatyczne prawo do Medical Card. W przypadku dziecka 
objętego opieką instytucjonalną, które mieszka w domu przez co najmniej 2 dni w tygodniu, 
wypłacana jest połowa stawki. 

Jest to płatność dla osoby dorosłej opiekującej się chorym pacjentem powyżej 16 roku życia. Jest 
ona oparta na  składkach PRSI, wymagane są co najmniej 3 lata opłacania składki PRSI, z czego 
min 26 składek PRSI musi być opłacona min 8 tygodni przed  złożeniem wniosku.

Wcześniej znany jako Respite Care Grant - jest to płatność przysługująca osobom, które otrzymu-
ją jedną z trzech powyższych zasiłków. Wypłacana jest jednorazowo, raz do roku w czerwcu w 
wysokości €1700. Opiekunowie pełnoetatowi kwalifikują się do dotacji niezależnie od dochodów, 
ale osoby pracujące ponad 18,5 godziny tygodniowo lub otrzymujące świadczenia dla osób 
poszukujących pracy nie mają prawa do tego świadczenia. 

Nie ma jednoznacznie określonych warunków medycznych, które stanowiłyby podstawę 
przyznania tej płatności. Przede wszystkim należy udowodnić że dziecko wymaga znacznej 
opieki i uwagi w porównaniu z innymi dziećmi w tym samym wieku bez postawionej diagnozy. 
SocialWelfare może wymagać dodatkowych dokumentów lub testów medycznych przed 
przyznaniem płatności. 
Zasiłek ten wypłacany raz w miesiącu w wys. €309.50. 

Dotacje działają w następujący sposób na 40-godzinną opiekę nad dziećmi na tydzień:

W każdym innym przypadku dofinansowanie jest ustalane indywidualnie do maksymalnej liczby 15 godzin 
tygodniowo.  

Access Inclusion Model / Program wsparcia integracji wspiera uczestnictwo w edukacji dzieci ze specjalnymi 
potrzebami, poprzez szereg pomocy dla przedszkola, takich jak dodatkowa opłata za przedszkolnego koordy-
natora ds. integracji, pomoc w specjalistycznym sprzęcie, wsparcie eksperckie, usługi terapeutyczne, a w 
niektórych przypadkach fundusze na wsparcie w klasie. (więcej na www.pobal.ie).  

Maternity Benefit - Zasiłek macierzyński wynosi €245 i jest niezależny od dochodów. Jest wypłacany przez 26 
tygodni, rozpoczynając najpóźniej 2 tygodnie przed przewidzianą datą porodu. W przypadku przedwczesnych 
porodów dodatkowy urlop i świadczenie są dostępne między faktyczną datą urodzenia a 38 tygodniem ciąży. 
Maternity Leave  to 26 tygodni urlopu płatnego i dodatkowe 16 tygodni urlopu bezpłatnego. 

Paternity Benefit - Zasiłek tacierzyński w wysokości 245€ to dwutygodniowy urlop wypłacany z tytułu 
narodzin dziecka lub adopcji. W przypadku dzieci urodzonych w dniu 1 listopada 2019 r. lub później zasiłek dla 
rodziców w wysokości €245 tygodniowo przysługuje każdemu rodzicowi dziecka w pierwszym roku (z 
upływem czasu do 9 tygodni). Nieodpłatny urlop rodzicielski został przedłużony z 18 tygodni do 22 tygodni 
(wrzesień 2019 r.) i 26 tygodni (wrzesień 2020 r.) i może być wykorzystany do osiągnięcia przez dziecko 12 lat. 

Podstawowe płatności na dzieci w 2020 r. wynoszą:

Working Family Payment (WFP): para lub samotny rodzic o niskim wynagrodzeniu, pracujący łącznie przez co 
najmniej 19 godzin tygodniowo, może otrzymać dodatek finansowy by wspomóc wychowanie dzieci (w tym na 
dzieci w wieku od 18 lat do 22 lat, uczących się w pełnym wymiarze godzin). Płatność jest obliczana na 60 centów 
za każde 1€, o które dochód rodzinny netto (tj. wynagrodzenie brutto minus podatek, USC,PRSI i emerytura) spada 
poniżej progów dochodu WFP. 

W 2020 r. progi wynoszą:
      531€ na rodzinę z jednym dzieckiem, plus 
      101€ na drugie, 101€ na trzecie, 101€ na czwarte i 126€ (około) na każde dodatkowe dziecko

MOŻLIWOŚCI LECZENIA ZA GRANICĄ Z FINANSOWYM WSPARCIEM Z IRLANDII:

Cross-border Directive (Dyrektywa transgraniczna): umożliwia uzyskanie opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim UE lub EEA na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub 
lekarza prowadzącego. Program ten zakłada pokrycie kosztów opieki zdrowotnej, ale nie koszty 
podróży. Przed wyjazdem na leczenie należy poinformować HSE o swoim zamiarze i wypełnić 
odpowiednią aplikację. Pełne informacje pod nr tel. 0567784546 lub e-mail: crossborderdirecti-
ve@hse.ie 
Treatment Abroad Scheme umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów podróży, a także leczenia w innym 
kraju Unii Europejskiej pod warunkiem, że lekarz prowadzący stwierdzi, że leczenie jest konieczne, 
ale nie jest dostępne w Irlandii lub czas oczekiwania na leczenie  może wpłynąć na stan zdrowia.

Jest to program wsparcia dla osób korzystających z pomocy domu opieki.
Aby móc korzystać z tego rodzaju pomocy, należy udowodnić iż istnieje wymóg całodobowej 
specjalistycznej opieki.
Koszt utrzymania osoby w domu opieki może wynosić ponad 1000 euro tygodniowo, dlatego
też w odpowiedzi na potrzeby osób zamieszkałych w Irlandii został stworzony program pomocy.
Osoba pozostająca w domu opieki musi zapłacić:
80% dochodu
7.5% wartości majątku (z pominięciem kwoty €36,000 dla osoby samotnej lub €72,000 dla pary)
7.5% wartości własnego domu (płacone tylko za 3 lata)
Pozostałe koszty pokrywa państwo irlandzkie.

NURSING HOME SUPPORT SCHEME 

Płatność przyznawana jest na 52 tygodnie, przy minimalnej płatności wynoszącej €20 tygodniowo. WFP nie 
jest wliczany przy obliczaniu Means Test do otrzymania karty medycznej czy też OPF Payment  (płatności dla 
samotnego rodzica). 
Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny dla jednego rodzica, dopóki ich 
najmłodsze dziecko nie osiągnie wieku 7 lat. Wnioskodawcy mogą otrzymać maksymalnie €165  netto 
tygodniowo, wysokość płatności jest zależna od dochodów. Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą 
aplikować również ubiegać o Working Family Payment. Jak również o Jobseeker Transitional Payment (zasiłek 
przejściowy dla osób poszukujących pracy), dopóki ich najmłodsze dziecko nie osiągnie 14 roku życia.                       
W Means Test pod uwagę brane jest 50% zarobków powyżej €165 tygodniowo. A o częściową wypłatę mogą 
nadal ubiegać się osoby pracujące dłużej niż 3 dni. Wnioskodawcy mogą uczyć się i otrzymywać wsparcie na 
opiekę nad dziećmi i dywidendę na powrót do pracy, jeśli znajdą pracę. 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek mają prawo jedynie do niektórych świadczeń z zabezpie-
czenia społecznego - świadczenia z tytułu ojcostwa Paternity Benefit (wrzesień  2016 r.), świadczenie z tytułu 
leczenia Treatment Benefit  (marzec 2017 r.), renty inwalidzkiej Illness Benefit  (grudzień 2017 r.), zasiłku dla 
osób poszukujących pracy JobSeeker's Benefit (listopad 2019 r.) i zasiłku dla rodziców Parent’s Benefit 
(listopad 2019 r.). 

PROGRAMY SOCJALNE DLA SAMOZATRUDNIONYCH: 

Ograniczenie wiekowe jest dla osób pomiędzy 16-66 roku życia.
Zasiłek przyznawany jest maksymalnie na 2 lata pod warunkiem zdolności do sprawowania opieki
Sprawując opiekę można brać udział w kursach edukacyjnych lub pracować poza domem, ale 
nie więcej niż 18.5 godzin tygodniowo.
Kryteria medyczne osoby  pod opieka nie są ustandaryzowane, ogólnie należy spełniać nastę-
pujące wymagania:

Zaopiekowana osoba wymaga ciągłego nadzoru, tak aby uniknąć niebezpieczeństwa.           
Konieczna jest częsta pomoc przez cały 

         dzień w związku z normalnym funkcjonowaniem.  
Zaopiekowana osoba potrzebuje opieki każdego dnia przez okres co najmniej 12 miesięcy.


