Інформація для біженців, які перебувають у центрі для біженців муніципалітету Ворст.
Живі гроші для біженців з України.
Шановний пане/пані,
Зараз ви перебуваєте в одному з двох центрів для біженців муніципалітету Ворст. Біженці з
України отримають живі гроші. Цей лист містить пояснення щодо живих грошей.
Ви отримаєте прожиткові гроші з дня реєстрації в муніципалітеті Ворст.
Як муніципалітет платить прожиткові гроші?
У квітні муніципалітет Ворст виплачує прожиткові гроші готівкою.
З міркувань безпеки муніципалітет виплачує прожиткові гроші щотижня, доки вони
виплачуються готівкою.
Надалі оплачуватиметься щомісяця та грошовою карткою.
Коли і де?
Муніципалітет сплачує гроші у вівторок квітня у міській касі. Муніципалітет Ворст (Gemeente
Voorst), Адреса:
Hietweideweg 20
7391 ХХ Твелло
Графік роботи: 8.30 – 12.30
Як отримати гроші?
Ви можете збирати прожиткові гроші для себе та інших членів сім’ї (партнера та дітей).
Не члени сім’ї не можуть збирати гроші один для одного.
У касі ви просите прожитковий мінімум.
Ви показуєте своє посвідчення особи.
Ви отримаєте гроші в конверті.
Якнайшвидше перехід на оплату грошовою карткою.
Спочатку муніципалітет Ворст сплачує щотижня та готівкою. У найкоротші терміни
муніципалітет Воорст перейде на щомісячну оплату грошовою карткою. Ви отримаєте
інформацію про грошові картки якомога швидше.
Коли припиняється оплата?
Живі гроші будуть зупинені, коли ви почнете заробляти гроші.
Допомога на проживання також припиняється, коли ви переїжджаєте в інший муніципалітет
або країну. Там ви можете подати заявку на прожиткові гроші в муніципалітеті, де ви
проживаєте.
Будь ласка, повідомте про зміни у вашій ситуації.
Про зміни необхідно повідомляти негайно.
Зміни:
- переїзд (всередину або за межі Нідерландів)
- робота
Будь ласка, повідомте про свої зміни електронною поштою: werkeninkomen@voorst.nl
Для людей у центрах для біженців муніципалітету.
Живі гроші на особисте обслуговування та інші справи становлять:
55,00 євро на місяць (або 13 євро на тиждень) з особи (дорослі та діти). Це гроші на особисті
витрати, такі як одяг та туалетні приналежності.
Прожиткові гроші на харчування виділяються в центрах для біженців у вигляді триразового
харчування.
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Розрахунок живих грошей.
Іноді перший платіж може бути (набагато) більше, ніж наступні платежі, тому що в деяких
випадках є зворотний платіж. За кілька тижнів до 10 квітня муніципалітет ще не міг
виплатити прожиткові гроші.
Вам будуть платити прожиткові гроші на сім'ю.
Маєте запитання щодо живих грошей?
Ви можете задати свої запитання електронною поштою: werkeninkomen@voorst.nl.
Сподіваємося, що у Gemeente Voorst вам буде добре зупинитися.
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