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Пам'ятка про соціальну допомогу при наданні притулку

Азюль Бернер Оберланд/Asyl Berner Oberland (ABO) надає підтримку з різних питань, пропонує
послуги консультування та посередництва, а також організує економічну соціальну допомогу. ABO
супроводжує осіб, які шукають притулок, під час їх інтеграції у Бернер Оберланд.
Фінансова підтримка
Якщо доходу недостатньо для покриття витрат на проживання, ви можете отримати соціальну
допомогу за програмою забезпечення притулком. Соціальна допомога особам, які шукають
притулок, та тимчасово прийнятим особам регулюється Законом про соціальну допомогу в секторі
притулку та біженців (SAFG) (ст. 17 - 26 SAFG1). Основні життєві потреби визначаються залежно
від кількості людей у спільному домогосподарстві та охоплюють різні сфери життя (див. документ
Кошик основних життєвих потреб).
Медичне страхування та витрати на медичне обслуговування
Соціальна допомога при наданні притулку оплачує базове медичне обслуговування. Сюди входить
покриття обов'язкового базового страхування відповідно до KVG (без додаткового страхування
VVG), а також франшиза та утримання. Поки ви отримуєте соціальну допомогу по соціальному
притулку, на вас поширюється поліс групового страхування від компанії Visana. Ви отримаєте
ваучер.
Окуляри та контактні лінзи: Витрати на прості та відповідні окуляри, як правило, покриваються,
контактні лінзи - тільки у виняткових випадках.
Ситуативні послуги
Ви повинні заздалегідь обговорити з консультантом з інтеграції послуги, пов'язані із ситуацією.
Послуги на стоматолога
Перед кожним лікуванням (форма соціальної стоматології), за винятком екстрених випадків та
гігієни зубів (максимум 210,00 шв.фр. на рік), необхідно попросити кошторис витрат. Соціальна
допомога при наданні притулку гарантує відповідне базове стоматологічне обслуговування (просте,
економічне, доцільне та пропорційне), включаючи профілактику, якщо своєчасно представлений
кошторис витрат/представлено кошторис витрат та доведено хорошу гігієну порожнини рота.
Страхування від нещасних випадків, домашнього майна та відповідальності
Страхування від нещасних випадків оплачується через соціальну допомогу притулку (якщо ви не
застраховані через роботодавця). Якщо у вас ще немає страховки домашнього майна та
відповідальності, обговоріть це з консультантом з інтеграції.
Фінансові зобов'язання
Приватні борги, штрафи, податкові заборгованості та аліменти не сплачуються соціальною
допомогою з надання притулку.
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Прибуткова надбавка та допомога
Прибуткова надбавка (EFB): Допомога за доходами надається особам, які мають дохід (зарплату),
який ще не покриває їх витрати на проживання. На доходи, отримані на ринку праці особами
старше 16 років, надається поетапна допомога, яка не оподатковується, у розмірі від 200,00 до
400,00 швейцарських франків на місяць. Учням (учнівство EBA або EFZ) виплачується допомога у
розмірі 300,00 швейцарських франків.
1 – 20%
21 – 40%
41 – 60%
61 – 80%
81 – 100%

200.00 шв.фр./місяць
250.00 шв.фр./місяць
300.00 шв.фр./місяць
350.00 шв.фр./місяць
400.00 шв.фр./місяць

(Постанова про соціальну допомогу у наданні притулку та біженцям [SAFV], ст. 29)

Якщо ви заробляєте менше, ніж фіксована допомога, ви отримуєте тільки ту суму, яку ви фактично
заробили.
Витрати на придбання
Якщо ви працюєте або відвідуєте школу і т.д. протягом усього дня, витрати будуть додані до
вашого бюджету: Харчування поза домом, транспортні витрати та інші витрати, такі як робочий
одяг. Єдина ставка за обід: Особи у віці 16 років та старші отримують 8,00 шв.фр. за основний
прийом їжі, але не більше 160,00 шв.фр. на місяць. Одноразова сума нараховується за робочий
день (8 годин роботи).
Доходи і майно
Будь-який дохід (наприклад, зароблений дохід, страхові виплати, аліменти) включається до вашого
щомісячного бюджету соціальної допомоги при притулку. Якщо їх недостатньо для покриття ваших
витрат на проживання, недолік буде сплачено за рахунок соціальної допомоги. Подяки, зарплата за
13-й місяць або разова допомога вважаються заробленим доходом і враховуються в момент
виплати (без вирахування допомоги).
Ви отримаєте соціальну допомогу притулку тільки в тому випадку, якщо ви не в змозі самостійно
утримувати себе як за рахунок свого майна, так і за рахунок своїх доходів. Якщо у вас є майно, то
на початку виплати аліментів буде розраховано надбавку на майно.
Витрати на житло (індивідуальне житло)
Соціальна допомога при наданні притулку оплачує фактичну орендну плату та супутні витрати.
Витрати на опалення та гарячу воду (наприклад, електричні та дров'яні обігрівачі, електричні котли)
відшкодовуються відповідно до фактичних витрат, якщо вони не врегульовані з орендодавцем
через додаткові витрати на проживання.
Електрика, газ та інші види палива повинні оплачуватись з ваших основних потреб. Якщо орендна
плата за квартиру на момент початку надання підтримки перевищує максимальну орендну плату,
ви повинні знайти квартиру в рамках керівних принципів на наступну можливу дату припинення
підтримки і розірвати договір з наявною квартирою. Якщо ви не згодні з цим, з вас стягуватиметься
лише максимальна орендна плата відповідно до вказівок. Норми орендної плати варіюються в
залежності від місця проживання.
Докладнішу інформацію про закони та правила в кантоні Берн див.:
www.asyl.sites.be.ch/asyl_sites/de/index/navi/index/rechtliche-grundlagen.html
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Особи в індивідуальному житлі - соціальна допомога на отримання притулку (іноземці N та VA)
Основні потреби для існування (GBL)
Основні життєві потреби визначаються залежно від кількості людей у загальному
домогосподарстві:
Особи, які проживають в окремій квартирі
Розмір
домогосподарства
1 особа від 18 років
2 особи
3 особи
4 особи
5 осіб
6 осіб
За іншу особу

Основні потреби на одне
домогосподарство за один місяць
в шв.фр.
696.00
1'065.00
1'295.00
1'489.00
1'684.00
1'825.00
+ 141.00

Основані потреби на одну особу
за один місяць в шв.фр.
696.00
533.00
432.00
372.00
337.00
304.00

(Розпорядження Директорату про соціальну допомогу у наданні притулку SADV, ст. 2)

Особи, які проживають у спільній квартирі, отримують пільгову базову потребу у розмірі 647,00
шв.фр. на місяць1. Молоді дорослі, які проживають з батьками у квартирі, тепер отримуватимуть
допомогу на основні потреби, залежно від розміру сім'ї. Кошик основних потреб можна знайти у
додатку.
Кошик для покупок на 1 особу
Групи товарів

100% = 696

Продукти харчування, напої

54.6%

На місяць/
особа
380.00 шв.фр.

Одяг, взуття

9.6%

67.00 шв.фр.

Споживання енергії, електрика, газ тощо.
Наприклад, рахунок за електроенергію для
квартири.
Ремонт, обслуговування квартири, засоби для
чищення, домашня білизна, домашній
текстиль, кухонне начиння (в т.ч. мішки для
сміття)
Особистий догляд (наприклад, гель для
душу/шампунь), фармацевтичні препарати
(наприклад, таблетки від головного болю),
самооплачувані ліки, особиста гігієна, перша
допомога (наприклад, мазь, пластир),
перукарня
Транспортні витрати квитки на поїзд, трамвай,
автобус, проїзний квиток, запчастини для
велосипедів
Зв'язок, інтернет, радіо/ТВ, комп'ютерне
обладнання та аксесуари (принтери тощо)

4.6%

32.00 шв.фр.

4.2%

29.00 шв.фр.

9.5%

66.00 шв.фр.

6.0%

42.00 шв.фр.

8.6%

60.00 шв.фр.

Освіта, дозвілля, спорт, розваги

2.9%

20.00 шв.фр.
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Особи, що перебувають у колективних житлових приміщеннях та центрах прийому - соціальна
допомога при наданні притулку (іноземці N та VA)
Основні потреби для існування (GBL)
Основні життєві потреби визначаються залежно від кількості людей у загальному
домогосподарстві:

Розмір
домогосподарства
1 особа від 18 років
2 особи
3 особи
4 особи
5 осіб
6 осіб
7 осіб
За іншу особу

Особи, що перебувають у колективних житлових приміщеннях та
центрах прийому
Основні потреби на одне
Основані потреби на одну особу
домогосподарство за один місяць
за один місяць в шв.фр.
в шв.фр.
382.00
382.00
702.00
351.00
960.00
320.00
1'160.00
290.00
1'375.00
275.00
1'554.00
259.00
1'708.00
244.00
+ 124.00

(Розпорядження Директорату про соціальну допомогу у наданні притулку SADV, ст. 2)

Кошик для покупок на 1 особу
Групи товарів

100% = 382

Продукти харчування, напої

80.37%

На місяць/
особа
307.00 шв.фр.

Одяг, взуття

7.85%

30.00 шв.фр.

Особистий догляд (наприклад, гель для
душу/шампунь), фармацевтичні препарати
(наприклад, таблетки від головного болю),
самооплачувані ліки, особиста гігієна, перша
допомога (наприклад, мазь, пластир),
перукарня
Зв'язок, інтернет, радіо/ТВ, комп'ютерне
обладнання та аксесуари (принтери тощо)

7.85%

30.00 шв.фр.

3.93%

15.00 шв.фр.
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