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ГРОШОВА ДОПОМОГА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
Ви – біженець(-ка) з України? Ви зареєстровані в нашому муніципалітеті й
маєте особистий рахунок у нідерладському банку? В такому випадку Ви
можете подати заяву на отримання грошової допомоги.
Грошова допомога нараховується щомісяця протягом терміну перебування в Нідерландах, доки Ви не матимете власного
заробітку. Заяву на отримання грошової допомоги може подати кожен біженець, який досяг 18-річного віку. Кожний з членів
подружжя має заповнити заяву особисто. Якщо Ви вже працевлаштувалися, виплату грошової допомоги може бути скасовано.

Сума грошової допомоги

Ви отримуватимете грошову допомогу в тому ж розмірі, що й біженці з інших держав. Сума допомоги залежить від Вашої
особистої ситуації та перераховується на Ваш банківський рахунок першого числа кожного місяця.

Грошова допомога складається з декількох частин, а саме:

•

Кошти на харчування: 205,00 євро на місяць.

• Якщо Ви перебуваєте в муніципальному пункті прийому біженців, де Вам надається триразове харчування, ці кошти Вам
не призначаються.
• Кошти на особисті витрати: 55,00 євро на місяць (маються на увазі витрати на кшталт одягу, туалетних речей або
SIM-карти).

В разі перебування у приватної особи (приймаючої родини)
•

Кошти на проживання:
Для осіб віком від 18 років - 215,00 євро на місяць.
Для неповнолітніх дітей - 55,00 євро на місяць.

• Максимальна сума допомоги на проживання становить 500,00 євро на приймаючу приватну особу або родину в
Нідерландах. Якщо Ви офіційно зареєстровані за приватною адресою разом з іншими особами з України, ця сума
розподіляється на всіх біженців.
• Передбачається, що Ви узгодите виплату коштів на проживання з особою чи родиною, яка Вас приймає, оскільки вони
нестимуть всі додаткові витрати на проживання, передбачені урядом (наприклад, послуги щодо вивезення сміття,
комунальні послуги тощо).
• Якщо Ви перебуваєте в муніципальному пункті прийому біженців, кошти на проживання Вам не призначаються.

Ви отримуєте заробітну плату?

Працевлаштування впливає на суму грошової допомоги. В залежності від розміру Вашого заробітку можливі зменшення суми
допомоги або скасування її виплати.

Як подати заяву на отримання грошової допомоги?

Бланк заяви можна отримати в муніципальному пункті прийому біженців. Якщо Ви зареєстровані в приватному
домогосподарстві, Ви можете завантажити бланк заяви на веб-сторінці www.apeldoorn.nl/leefgeld. Заповніть бланк латинськими
літерами відповідно до правил нідерландської абетки. Зверніть увагу, що Ваші особисті відомості мають точно співпадати з
тими, які були вказані під час реєстрації в муніципалітеті.
Вам не потрібно приходити до мерії особисто. Заповнений бланк заяви можна надіслати на електронну адресу
leefgeld@apeldoorn.nl або поштою на адресу:
Gemeente Apeldoorn
t.a.v. RBB
Antwoordnummer 56
7300 WB Apeldoorn
Поштова марка непотрібна.
Після розгляду Вашої заяви буде встановлено суму належної Вам щомісячної грошової допомоги. Ці кошти нараховуються від
дати Вашої реєстрації в муніципалітеті Апелдорна.

Повідомлення про зміни в особистій ситуації

Ви маєте негайно, але не пізніше 7 днів, повідомити про зміни у Вашій особистій ситуації впродовж терміну отримання
грошової допомоги. Змінами вважаються:
•
переїзд (у межах муніципалітету, до іншого муніципалітету Нідерландів або за межі країни);
•
влаштування на роботу (у цьому разі виплату грошової допомоги може бути скасовано);
•
народження дитини;
•
смерть.
Повідомте про зміни на електронну адресу leefgeld@apeldoorn.nl.

Реєстрація в муніципалітеті

Ви ще не зареєстровані в муніципалітеті Апелдорна? Ознайомтеся з додатковою інформацією про реєстрацію на веб-сторінці
www.apeldoorn.nl/oekraine. Крім того, Ви можете зробити відповідний запит у пункті прийому біженців.

Відкриття банківського рахунку

Муніципалітет не займається питаннями відкриття банківських рахунків. Ви можете відкрити рахунок у будь-якому банку
Нідерландів. Якщо банк не приймає документи, що посвідчують Вашу особу, Ви можете звернутися з цим питанням до
муніципалітету за електронною адресою leefgeld@apeldoorn.nl.
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