Hvernig meðhöndla á útgjöld sem tengjast geðheilbrigði.
Fjármál – Velferð og sjálfsbjörg
Eftirfarandi reglur eru til hjálpar prestdæmisleiðtogum við að sjá meðlimum deildar sinnar
fyrir fjárhagsaðstoð vegna ráðgjafaþjónustu. Ef fleiri spurningar koma upp, hafið þá
vinsamlega samband við ráðandi valdhafa eða stuðningshóp staðareiningar.
Hvenær ætti biskup að leggja fram fé fyrir sjálfræðimati áður en farið er í trúboð?
Að beiðni biskups eða stikuforseta, stendur væntanlegum trúboðum, sem glíma við
félagslegan eða tilfinningalegan vanda, til boða endurgjaldslaust sálfræðimat áður en farið
er í trúboð. Matið er framkvæmt af lögmætum ráðgjafa. Á Evrópusvæðinu er þessi þjónusta
fjármögnuð með föstusjóði. Sjá https://providentliving.churchofjesuschrist.org/lds-familyservices/missionary-services?lang=eng
Eru trúboðar sem koma heim áður en trúboði lýkur hæfir fyrir ráðgjafaþjónustu?
Trúboðar sem koma heim áður en trúboði lýkur og trúboðar sem færðir eru í
þjónustutrúboð vegna tilfinninglegra áskorana geta fengið allt að sex gjaldfrjálsa
ráðgjafatíma. Á Evrópusvæðinu eru þessi útgjöld fjármögnuð með föstusjóði. Sjá
https://providentliving.churchofjesuschrist.org/lds-family-services/missionaryservices?lang=eng
Er heimilt að nota kirkjusjóði til að greiða fyrir ráðgjafaþjónustu?
Biskupar geta vísað meðlimum sem þurfa ráðgjöf á lista virtra fagráðgjafa. Ef meðlimir geta
ekki sjálfir greitt fyrir ráðgjafaþjónustu eða með tryggingum, er biskupi í sjálfsvald sett að
aðstoða með greiðslu úr föstusjóði. Áður en aðstoð kirkjunnar er veitt, skoðar biskup (eða
annar leiðtogi eða meðlimur sem hann tilnefnir) með meðliminum eða meðlimunum hvaða
úrræði þeir nota til að uppfylla eigin þarfir. Þessi einstaklingur getur mælt með að
meðlimurinn eða meðlimirnir íhuguðu önnur úrræði, þar með talið úrræði stjórnvalda eða
samfélags. Sjá General Handbook of Instruction [Almenn handbók], kafla 22.3.4, 31.2.6 og
22.4.1.
Eru takmörk á fjárhagsaðstoð vegna ráðgjafaþjónustu?
Þegar biskupar nota föstusjóð til að aðstoða við útgjöld vegna lækniskostnaðar,
tannlækniskostnaðar eða geðheilsu skulu þau ekki fara fram yfir heimilaðar upphæðir. Á
þessum tíma er biskupum heimilt að samþykkja allt upp að 5.000 dollurum í hverju tilviki á
Evrópusvæðinu. Sjá General Handbook of Instruction, kafla 22.5.2.1
Biskupar ættu að sýna góða dómgreind og leita andlegrar leiðsagnar við að íhuga upphæðir
og lengd aðstoðartímabils. Þeir ættu að sýna samkennd og örlæti án þess að stuðla að
ósjálfstæði. Sjá General Handbook of Instruction 22.5.2.1 & 22.4.2
Hvernig fer greiðsla fram, ef biskup samþykkir að greiða hluta af kostnaði við
ráðgjafaþjónustu?
Meðlimurinn greiðir reikninginn sjálfur að fullu og sér síðan biskupi fyrir
greiðslustaðfestingu, til að fá hluta hans endurgreiddan hjá deildinni. Fjármálaritari þarf að
staðfesta í ábendingasvæðið að um hlutagreiðslu sé að ræða.
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Getur biskup greitt fyrir ráðgjafaþjónustu meðlima utan landmarka deildar sinnar?
Biskupum er einungis heimilt að veita meðlimum deildar sinnar fjárhagsaðstoð. Ef
einstaklingur flytur í aðra deild, þarf hann að ráðfæra sig við hinn nýja biskup sinn til að
hljóta aðstoð vegna ráðgjafaþjónustu.
Getur biskup greitt fyrir ráðgjafaþjónustu utan eigin lands?
Ef biskup hefur fáar eða engar ráðgjafaþjónustur tiltækar, getur meðlimurinn valið að nota
ráðgjafaþjónustu utanlands. Sé raunin sú, er þess krafist að meðlimurinn greiði sjálfur fyrir
þjónustuna og síðan mun deildin endurgreiða kostnað vegna ráðgjafaþjónustu.
Hvernig á að greiða reikninginn ef meðlimur hefur ekki ráð á að greiða reikning vegna
ráðgjafaþjónustu?
Meðlimurinn kemur með reikninginn til biskups sem heimilar að reikningurinn sé greiddur
beint til hlutaðeigandi ráðgjafaþjónustu. Sjá LCR hjálparstöð (alltaf þegar mögulegt er, ætti
að greiða vörur og þjónustu beint til seljanda, fremur en einstaklingsins sem nýtur aðstoðar
eða annarra einstaklinga).
Í hvaða útgjaldadálk ætti að skrá ráðgjafaþjónustu?
Biskupar ættu að nota dálkinn „medica [læknisþjónusta]“ fyrir ráðgjafaþjónustu.
Á hvern á reikningurinn að vera skráður?
Reikningar vegna læknisþjónustu ættu ætíð að vera skráðir á viðkomandi einstakling. Á
reikninginn ætti hvorki að skrá biskup né einhvern hluta kirkjunnar.
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