Нові правила
соціальної допомоги
та розміщення: що
це означає для вас?
Правила прийому та соціальної допомоги для українських
біженців у Нідерландах зміняться. Це буде зроблено у два
етапи: у грудні 2022 року та у лютому 2023 року. Правила
описані в схемі прийому переміщених осіб з України (RooO).
У цьому інформаційному бюлетені ви зможете прочитати, що
саме змінюється і що це означає для вас і вашої родини.

Що зміниться з 1 грудня 2022 року?
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У новій схемі будуть роз’яснені деякі слова, такі як сім’я, переміщені
особи, муніципальні приймальні притулки, приватні приймальні притулки
і допомога при втраті заробітної плати.
Муніципалітет швидше та зрозуміліше зможе повідомити вас про такі
питання, як реєстрація та зняття з обліку в муніципалітеті, правила
поведінки в муніципальних приймальних (притулках) та юридична
допомога з вашою заявою про тимчасовий захист.
Біженці, які потребують тривалого догляду, наприклад, в клініці або
госпіталі, також отримують соціальну допомогу на одяг та особисті
витрати. Вона становитиме 56,12 євро.
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За добровільну (волонтерську) роботу в муніципальному притулку та
навколо нього ви будете отримувати плату в розмірі 14 євро на тиждень.
Якщо ви зацікавлені в цій добровільній (волонтерській) роботі, ви можете
повідомити про це у своєму муніципальному притулку прийому. Це ніяк не
вплине на суму вашої соціальної допомоги.
Ви більше не матимете права на притулок, якщо потрапите до в’язниці за
рішенням суду, якщо ваше клопотання про дозвіл на проживання буде
відхилено або якщо виявиться, що у вас є нідерландське громадянство.
Якщо ви не перебуватимете в притулку більше 28 днів, муніципалітет
може позбавити вас місця проживання та соціальних виплат.

Що зміниться з 1 лютого 2023 року?
З 1 лютого 2023 року зміниться соціальна допомога на харчування, одяг і
доплата для приймаючої сім’ї (житловий компонент). Таким чином, вона
краще відповідатиме соціальній допомозі для інших груп у Нідерландах,
таких як шукачі притулку, власники статусу біженця та люди, які отримують
допомогу по соціальному забезпеченню. З цією метою ми розглянули
правила, що застосовуються до них і рекомендовану Національним
інститутом бюджетної інформації (Nibud) суму на газ, воду і світло для однієї
додаткової людини в приймальній сім’ї.
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Виплати на харчування (раніше 205 євро на людину) будуть залежати від
розміру вашої родини. Чим більше людей у вашій родині, тим менша сума
на людину:
• Якщо ваша сім’я складається з 1 або 2 осіб, ви будете отримувати
215,06 євро на дорослого або неповнолітнього без супроводу та 178,36
євро на місяць на неповнолітнього.
• Якщо ваша сім’я складається з 3 осіб, ви отримуватимете 171,99 євро
на дорослого та 142,57 євро на місяць на неповнолітнього.
• Якщо ваша сім’я складається з 4 або більше осіб, ви будете отримувати
150,45 євро на дорослого і 124,97 євро на місяць на неповнолітнього.
• Ви живете в муніципальному притулку? Тоді муніципалітет може
прийняти рішення про надання вам харчування. У цьому випадку ви не
отримуватимете грошей на їжу.
Сума на одяг та особисті витрати (раніше 55 євро на людину) буде
збільшена до 56,12 євро на людину на місяць.
Ви живете у приватних осіб, наприклад, у приймаючої сім’ї? Тоді ви також
отримаєте додаткову допомогу на проживання (раніше 215 євро на
дорослого та 55 євро на неповнолітнього) у розмірі 93 євро на людину на
місяць.

  Виплати на одного біженця

Гроші на
харчування

Одяг

Додаткова
допомога при
приватному
розміщенні

Дорослий або неповнолітній
без супроводу біженець

€ 215,06

€ 56,12

€ 93,00

Неповнолітні

€ 178,36

€ 56,12

€ 93,00

Дорослі

€ 171,99

€ 56,12

€ 93,00

Неповнолітні

€ 142,57

€ 56,12

€ 93,00

Дорослі

€ 150,45

€ 56,12

€ 93,00

Неповнолітні

€ 124,97

€ 56,12

€ 93,00

на місяць

Розмір сім’ї

1 або 2
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4

3 людини

4 або
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людей

З 1 лютого також зміняться правила виплат, якщо ви працюєте. Якщо
людина у віці 18 років і старше виходить на роботу, тоді виплати на
проживання всієї родини будуть припинені. Це також відбувається, якщо
хтось віком від 18 років отримує допомогу від уряду Нідерландів,
наприклад, по безробіттю або інвалідності.

Питання та відповіді
1. Що таке сім’я за новими правилами?
Сім’я складається з:
a подружжя або партнерів, прирівняних до осіб, що перебувають у шлюбі;
b їх неповнолітніх дітей, принаймні, якщо вони не одружені і залежать від
батьків;
c	одного із батьків або опікуна, котрий несе відповідальність за
неповнолітніх та неодружених дітей.
	Бабусі і дідусі, дядьки, тітки або дорослі діти не належать до сім’ї. Вони,
згідно з правилами, є окремою особою або окремою сім’єю.

2. Чому знижується соціальна допомога?
	Це робиться для того, щоб зробити допомогу більш справедливою
порівняно з іншими групами в Нідерландах. Шукачі притулку, власники
статусу біженця та нідерландці, які отримують допомогу по соціальному
забезпеченню, також потребують фінансової допомоги з боку уряду.
Правила, що застосовуються до них, тепер будуть застосовуватися і до
українських біженців.

3. Чи достатньо цієї допомоги для мене та моєї родини?
	Так, соціальної допомоги цілком достатньо. У Нідерландах Національний
інститут бюджетної інформації (Nibud) розраховує для жителів Нідерландів,
які суми достатні для задоволення найбільш важливих потреб. Вам не
потрібно платити за проживання. На їжу, одяг та інші особисті витрати
вам вистачить нової соціальної допомоги.

4. Чому коли я йду на роботу, допомога припиняється для
всієї моєї родини?
	Це правило також поширюється на інші групи суспільства, такі як шукачі
притулку, власники статусу біженця та особи, які отримують допомогу по
соціальному забезпеченню. Правила, які застосовуються до цих груп, тепер
будуть застосовуватися і до українських біженців. Якщо ви працюєте, ви
можете отримувати такі пільги, як допомога на дитину (kinderbijslag),
бюджет, пов’язаний з дитиною (kindergbonden budget), і допомога на
догляд за дитиною (kinderopvangtoeslag).

5. Чи зможу я отримати більше грошей, коли піду на роботу?
	Так, за роботу платять. Якщо ви працюєте 3 або більше днів на тиждень
за мінімальну заробітну плату, то ваш фактичний дохід буде вищим, ніж
той, який ви в іншому випадку отримали б у вигляді виплат.
Кілька прикладів:
- Ви живете у муніципальному притулку зі своєю сім’єю (2 дорослих та 2
дітей) і працюєте 1 або більше днів на тиждень за мінімальну заробітну
плату. Тоді ваш фактичний дохід буде вищим, ніж виплати, які ви б
отримали в іншому випадку.
- Ви живете у приватному притулку (самі або з неповнолітньою дитиною)
і працюєте щонайменше 1 день на тиждень за мінімальну заробітну плату.
Тоді ваш фактичний дохід буде вищим, ніж виплати, які ви б отримали в
іншому випадку.
- Ви живете у приватному притулку зі своєю сім’єю (2 дорослих та 2 дітей)
і працюєте щонайменше 2 дні на тиждень за мінімальну заробітну плату.
Тоді ваш фактичний дохід буде вищим, ніж виплати, які в іншому випадку
отримували б ви та члени вашої родини.

6. Чому додаткові виплати на проживання в приймальній
сім’ї скорочуються для дорослих і збільшуються для
неповнолітніх?
	Додаткова сума, яку також називають житловим компонентом, складається
з двох частин. Перша частина може бути використана як добровільний
внесок приймальній сім’ї, наприклад, для оплати витрат на газ, світло і
воду. Друга частина може бути використана на такі витрати, як
громадський транспорт, заходи поза домом і т. д.
	Нова сума в розмірі 93 євро базується на рекомендованій сумі на
комунальні послуги (газ/вода/світло) від Національного інституту
бюджетної інформації (Nibud) для однієї додаткової людини, яка проживає
з приймальною сім’єю, і витрат на розважальні заняття в муніципальному
притулку. Ці витрати однакові для дорослих та неповнолітніх. Тому для
всіх була обрана одна сума.

