Подайте заявку на живі гроші
Як ви можете подати заявку на виплату допомоги на проживання, залежить від того, чи
перебуваєте ви вже в Лелістаді та де перебуваєте.
•

•

•

Я вже зареєстрований у Лелістаді
Ви вже зареєстровані в Лелістаді і хочете подати заявку на отримання допомоги на
проживання? Це можливо в ратуші з понеділка по четвер з 09:00 до 12:00.
Зареєструватися на це можна на рецепції в ратуші.
Я ще не зареєстрований у Лелістаді
Запишіться на прийом за телефоном 14-0320. Для отримання додаткової інформації
див. реєстрацію в муніципалітеті
Я перебуваю в приймальні муніципалітету (SGL)
Ви перебуваєте в приймальні муніципалітету? Тоді відвідувати притулок можна по
вівторках і четвергах з 13.00 до 17.00.

1. Реєстрація BRP
Це можна зробити, записавшись на прийом до муніципалітету. Зверніть увагу на це при
реєстрації в муніципалітеті. Чи подбали про вас у sgl? Тоді ми організуємо для вас
реєстрацію там.
2. Рахунок у голландському банку
Для голландського банківського рахунку потрібна реєстрація в BRP або номер BSN. На
даний момент 3 банки пропонують українцям можливість відкрити рахунок. Також у них є
спеціальні сайти англійською та українською мовами.
Bitsafe
Безкоштовний банківський рахунок. Для отримання додаткової інформації відвідайте
веб-сайт Bitsafe
Bunq
3 місяці безкоштовно, потім 2,95 євро на місяць. Для отримання додаткової інформації
відвідайте веб-сайт Bunq
ING банк
2,35 євро на місяць. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт ING
Сума живих грошей
Допомога на проживання надається за чотири тижні наперед і залежить від того, як про вас
піклуються: муніципалітет (GOO) або приватна особа (POO).
1. Якщо ви перебуваєте в притулку, наданому муніципалітетом:
60,00 євро з особи на тиждень = 240,00 євро за 4 тижні на людину. Ця сума поширюється на
дорослих і неповнолітніх і на особисті витрати.
2. Ви зупиняєтеся в чиємусь будинку в Лелістаді? У цьому випадку інші суми
застосовуються з урахуванням житла, харчування та особистих витрат. Суми застосовуються на
одну особу за адресою прийому, при цьому кількість осіб впливає на оплату житла:
а. Прийом першого біженця: 60,00 євро + 75,00 євро компонент житла = 135,00 євро на тиждень
= 540 євро за 4 тижні
б. Другий біженець за цією адресою отримає 60,00 євро + 25,00 євро компонент житла = 85,00
євро на тиждень = 340,00 євро протягом 4 тижнів

c. Третій біженець за цією адресою отримає 60,00 євро на людину + 12,50 євро компонент
житла = 72,50 євро на тиждень = 290,00 євро за 4 тижні
d. Четвертий біженець за цією адресою отримає 60,00 євро на людину + 12,50 євро компонент
житла = 72,50 євро на тиждень = 290,00 євро протягом 4 тижнів
NB:
Загальний житловий компонент ніколи не перевищує 125,00 євро на тиждень. Тож будь-який
5-й, 6-й і т. д. біженець за цією адресою не отримає житлову складову. Він отримує лише 60,00
євро на тиждень на харчування та особисті витрати = 240,00 євро за 4 тижні.
Суми різні, тому що при турботі, наданій муніципалітетом (POO), сума житла оплачується
муніципалітетом, а при турботі, яку забезпечує готель, оплачується також харчування.
Реєстрація BRP важлива для визначення рівня житлової складової для кількох біженців, які
перебувають на приватному догляді. У сім’ї з дітьми батько – перший мешканець, а діти –
другий, третій і т. д. Для кількох дорослих визначаємо порядок, дивлячись, хто найдовше
прописаний. Людина, яка зареєстрована найдовше, є першим біженцем і т. д. Коли в один день
реєструється кілька дорослих біженців, консультуються з BRP. Порядок визначається,
дивлячись зверху вниз після реєстрацій. Хто після консультації з BRP опинився на вершині, той
є першим біженцем, хто прийде наступним, той є другим тощо.

