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Листівка про соціальну допомогу притулку для тих, хто потребує
захисту з України
Основні потреби для існування (GBL)
Розрахунок основних прожиткових мінімумів розраховується відповідно до кількості осіб в сім'ї і типу
житла. Розрахунок проводиться відповідно до вимог Бернської конференції з соціальної допомоги,
захисту дітей та дорослих (BKSE) та Швейцарської конференції з соціальної допомоги (SKOS). Наступні
суми слід розуміти як задане значення. В даний час також існує спрощений розрахунок, щоб
можна було обробити велику кількість виплат. Передбачається ретроактивна корекція.
Особивіндивідуальнійквартирі власнийдоговіроренди
Розмірдомогосподарства
чол від

Основні потребина одне домогосподарство
та на місяць в

Основні потребина особу та на місяць у

років

особи
особи
особи
осіб
осіб
Ш
енаоднудодатковуособу
Особи які проживаютьу спільнійквартирі чиприватному житлі приймаючасімя
Розмірсімї тількиті хтопотребує захисту
особа від

Основні потребина сімю
та на місяць в

отримують

зниженняосновної вимоги
Основні потребина особу
та на місяць в

років

особи
особи
особи
осіб
осіб
Щ
е наодну додатковуособу
*Споріднені особи завжди розглядаються сімейною спільнотою і отримують підтримку так само,
як і "особи в індивідуальних квартирах".
Згідно з кошиком покупок SKOS основні потреби до прожиткового мінімуму складаються (у прикладі на
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1 особу, в окремій квартирі):
Категорії
Їжа, напої
Одяг, взуття
Енергоспоживання, електроенергія, газу тощо.
(наприклад рахунок за електроенергію в квартири)
Ремонт, технічне обслуговування квартири, миючі засоби, побутова
білизна, домашній текстиль, кухонна техніка (у т.ч. мішки для сміття)
Особиста гігієна (наприклад душ / шампунь), фармацевтична продукція
(наприклад таблетки від головного болю), самооплачувані ліки, догляд
за тілом, перша допомога (наприклад мазь, пластирі), послуги перукаря
Проїзні витрати на квитки на потяги, трамвай, автобус, проїзну картку за
половину тарифу, запчастини для велосипедів.
Зв'язок, Інтернет, радіо / телебачення, обладнання та аксесуари
(наприклад. рахунок мобільного телефону, принтер тощо)
Освіта, вільний час, спорт, розваги

100%
54.6%

CHF 696,00
380.00

9.6%
4.6%

67.00
32.00

4.2%

29.00

9.5%

66.00

6.0%

42.00

8.6%

60.00

2.9%

20.00

витрати на проживання
Вартість житла для приватного проживання
Компенсація орендної плати може бути узгоджена за проживання в приймаючій сім’ї за наявності
відповідного договору суборенди або письмової угоди.
Ліміти оренди (завжди без урахування додаткових витрат)
Розмір
домогосподарства

Межі оренди без
урахування
комунальних витрат
Берн

Межі оренди без
урахування
комунальних витрат
Кеніз, Мурі у Берна
Золлікофен, Бремгартен

Межі оренди без
урахування
комунальних
витрат
Остермундіген

1 особа
2 особи
3 особи
4 особи
5 осіб
6 осіб
Кожна додаткова
людина
Молоді люди (до 25
років)

1'000.00
1'350.00
1'550.00
1'750.00
1'950.00
2'000.00
плюс 50.00

900.00
1'200. 00
1'400. 00
1'600. 00
1'800. 00
1'850.00
плюс 50. 00

800,00
1'000. 00
1'300. 00
1'500. 00
1'800. 00
1'800. 00

675.00

600.00

500,00

Важливо: Перш ніж підписати договір оренди, необхідно уточнити допущення витрат в соціальній
службі притулку. Ліміти та межі оренди: 01.03.22.
Якщо ви переїжджаєте до власної квартири, соціальна служба притулку може внести внески за меблі
за запитом.
Колективне страхування відповідальності
Під час підтримки, наданої соціальною службою притулку міста Берна, особи, які потребують захисту,
колективно застраховані від відповідальності за полісом №. 200.002 у Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschaft AG.
Орендний депозит / Страхування орендного депозиту
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Деякі орендодавці вимагають орендної застави або страхування орендного депозиту. Соціальна
допомога не може взяти на себе орендну заставу.
Страхування орендного депозиту можна оформити за допомогою FirstCaution або GoCaution. Річні
внески повинні фінансуватися за рахунок основних потреб.

Основні медичні послуги
Під час підтримки соціальної служби притулку міста Берн люди, які потребують захисту, колективно
застраховані Visana. Ви застраховані за моделлю сімейного лікаря та отримуєте Ваучер (еквівалент
страхової картки), який необхідно пред'явити з кожним лікуванням.

Робота / Дохід
Працевлаштування
Особам з ідентифікаційною карткою потрібен офіційний дозвіл для прийняття на роботу або зміни
роботи, при цьому заробітна плата та умови праці повинні бути звичайними в галузі. Управління з
економічних питань (AWI), Arbeitsbedingungen, Laupenstrasse 22, 3008 Bern відповідає за перевірку та
видачу дозволу.
Дохід
Кожен дохід включається до соціальної допомоги на допоміжній основі. Для створення місячного
бюджету необхідно подати розрахункові листи.
Надбавка до доходу (EFB)
Люди, які отримують заробітну плату, але ще не заробляють достатньо, щоб прожити без соціальної
допомоги, отримують надбавку до доходу. Якщо вони заробляють менше, ніж визначена надбавка, вони
отримують лише ту суму, яку вони фактично заробили.
Завдання

1 – 20%
21 – 40 %
41 – 60 %
61 – 80 %
81 – 100 %

Допомога
доходах
200.00 /місяць
250.00 /місяць
300.00 /місяць
350.00 /місяць
400.00 /місяць

по

Витрати на придбання
Витрати на роботу або навчання (наприклад, книги, робочий одяг, транспорт) будуть відшкодовані при
пред’явленні квитанцій, якщо вони не покриваються основними потребами. Крім того, компенсація за
зовнішнє харчування виплачується за кожен весь робочий день (8 годин).
Транспортні витрати
Витрати на дорогу, включаючи проїздні картки за половину тарифу, як правило, включені в базову
потребу для існування (GBL) і повинні бути cплачені самостійно.
Витрати на дорогу у зв’язку з виконанням професійних обов'язків, участю в програмах і курсах,
відвідування лікаря, тощо покриваються за певних умов і за вирахуванням власного внеску. Завжди слід
вибирати найбільш вигідний варіант:
Сторiнка 3 від 6

Індивідуальні квитки на відвідування курсів, виконання професійних обов'язків, тощо необхідно зібрати
та наклеїти на формат А4, та щомісяця подавати до соціальної служби притулку з відповідним
підтвердженням (наприклад, запис на прийом до лікаря, підтвердження курсів). З пільгових квитків буде
перейнята лише частина (Halbtax).
На місячні абонементи можна отримати відшкодування лише в тому випадку, якщо вони вигідніші за
індивідуальні квитки. Як правило, потрібна регулярна активність не менше 3 разів на тиждень.
Власний внесок: 6% від базової потреби (згідно з SKOS)
Соціальна служба притулку бере на себе витрати на транспортні витрати, які перевищують 6% від
базової потреби (квота для тих, хто користується громадським транспортом).
Розмір
Базові потреби на
домогосподарства місяць *

Фіксована ставка на
особу

1 Особа
2 Особи
3 Особи
4 Особи
5 Особи
6 Особи
7 Особи
8 Особи
9 Особи

CHF 696.00
CHF1'065.00
CHF1'295.00
CHF1'489.00
CHF1'684.00
CHF1'825.00
CHF1'966.00
CHF2'107.00
CHF2'248.00

CHF696.00
CHF533.00
CHF432.00
CHF372.00
CHF337.00
CHF304.00
CHF280.86
CHF263.38
CHF249.78

Відрахування 6% від
базової потреби _
округлено
CHF 42.00 (41.76)
CHF 32.00 (31.98)
CHF 26.00 (25.92)
CHF 22.00 (22.32)
CHF 20.00 (20.22)
CHF 18.00 (18.24)
CHF 16.85 (16.85)
CFH 15.80 (15.80)
CFH 15.00 (14.98)

10 Особи

CHF2'389.00

CHF238.90

CHF 14.30

(14.33)

* Для людей зі зменшеною базовою потребою (проживання в приймаючих сім'ях, цільове об'єднане
господарство) застосовуються ті ж ставки, що й для людей з незменшеною базовою потребою.
Витрати на разовий проїзд, наприклад, на візит до органів влади, покриваються без будь-якого
власного внеску.

Школа / Дитячий садок
З реєстрацією в школі або дитячому садку необхідно зв'язатися безпосередньо з керівництвом школи
за місцем проживання. На сайті департаменту освіти і культури кантону Берн ви знайдете реєстраційну
форму українською мовою (див. посилання).

Корисні веб-сайти / програми
Тема
Пошук квартири
Пошук квартири
Пошук квартири (Російською)
Вивчай німецьку / додаток
(Німеччина)
Вивчення німецької мови /
Огляд курсів німецької мови в
Берні
Вивчай німецьку /
Безкоштовний курс німецької
мови
Вивчай німецьку /
Безкоштовний курс німецької
мови

Посилання
www.comparis.ch/immobilien
https://www.tutti.ch/
https://www.woni.ch/ru
https://ankommenapp.de/APP/DE/Startseite/startseitenode.html
https://www.kathbern.ch/fileadmin/user_upload/Fachstellen/S
ozialarbeit_FASA/Flyer_A5_KKB_Deutschkurse_2022_1_we
b.pdf
https://www.deutsch-zentral.ch/

https://www.denk-mal.info/kurse-workshops/deutschkurs-derklassiker/
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Вивчення німецької мови /
Огляд курсів і програм
Школа та навчання / Брошура
«Початкова школа в
німецькомовній частині
кантону» укр
Школа та навчання /
Обов'язкова школа (діти від 5
до 15 років) з реєстраційною
формою українською мовою
Школа та навчання/середні
школи та професійно-технічне
навчання (підлітки та молодь)
з онлайн-формою реєстрації
Школа та навчання / BFF
пропозиція
Шкільний та
навчальний/професійний
консультаційний та
інформаційний центр для
роботи в Швейцарії
Робота / заява на роботу для
роботодавців
Робота/самозайнятість
Здоров'я / Інформація про
систему охорони здоров'я в
Швейцарії
домашні тварини

районні місця зустрічі
Соціальна допомога
притулку/інформація про
соціальну допомогу притулку
(не стосується статусу S)
Соціальна допомога притулку
/ інформація про основні
потреби (примітка для людей
зі статусом S, діють тарифи
для тимчасово прийнятих
іноземців)
Подальші посилання /
Притулок і біженці в кантоні
Берн
Далі посилання /
Держсекретаріат з питань
міграції
Додаткові посилання /
Швейцарська допомога
біженцям
Подальші посилання /
Соціальна служба притулку
міста Берн
Додаткові посилання /
Спеціальний офіс з питань

https://www.bern.ch/themen/auslanderinnen-undauslander/deutsch-lernen?searchterm=deutschkurs
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kantonbern/kindergarten-und-volksschule/informationen-fuereltern/elterninformationen/volksschule.html
https://www.akvbunterricht.bkd.be.ch/de/start/migration/fluechtlingskinder-inder-volksschule/fluechtlingskinder-aus-der-ukraine.html
https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/krieg-in-derukraine/mittelschulen-berufsbildung-aufnahme-vongefluechteten-ukraine.html
www.bffbern.ch/brueckenangebote
https://www.biz.bkd.be.ch/de/start.html

https://www.asyl.sites.be.ch/de/start/arbeit/stellenantritt-mitausweis-f-und-ausweis-b.html
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/wirtschaft-undarbeit/unternehmen/auslaendische-erwerbstaetige.html
https://www.migesplus.ch/

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/reisen-mitheimtieren.html
Поштовий контакт: info@blv.admin.ch
https://www.vbgbern.ch/
https://handbuch.bernerkonferenz.ch/stichwoerter/stichwort/d
etail/asylsozialhilfe-und-nothilfe-im-asylbereich/

https://handbuch.bernerkonferenz.ch/stichwoerter/stichwort/d
etail/grundbedarf-fuer-den-lebensunterhalt-gbl/

https://www.asyl.sites.be.ch/de/start.html

www.sem.admin.ch

www.fluechtlingshilfe.ch

www.bern.ch/asylsozialdienst

https://www.bern.ch/politik-undverwaltung/stadtverwaltung/bss/fachstelle-fuer-migrationsСторiнка 5 від 6

міграції та расизму

und-rassismusfragen

Правова основа
-

Закон про соціальну допомогу у сфері притулку та біженців (SAFG)
Розпорядження директорату про соціальну допомогу у сфері надання притулку (SADV)
Постанова про соціальну допомогу в секторі притулку та біженців (SAFV)
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