
 

 Період надання 

допомоги  

Протягом цього періоду ви будете 

отримувати допомогу від центру зайнятості 

(Jobcenter). Якщо після закінчення цього 

періоду ви хочете, як і раніше, отримувати 

допомогу, ви повинні заздалегідь подати 

нову заяву, переважно за 6 тижнів до 

закінчення періоду надання допомоги. 

Соціальна спільнота з єдиними потребами  

Соціальна спільнота з єдиними потребами 

складається з однієї або кількox осіб. Сюди ж, 

наприклад, відносяться  

 ваш чоловік/дружина та  

 ваші діти віком до 25 років, які 

проживають у домогосподарстві, 

неодружені/незаміжні і потребують 

допомоги.  

Якщо кілька людей проживають разом, заяву 

теж слід подавати разом. Таким чином, заява 

буде розглядатися на спільній основі, і ви 

отримаєте спільне повідомлення. У 

повідомленні буде наведено розрахунок 

також щодо кожного члена спільності 

індивідуально. 

Встановлення розміру допомоги та загальна 

потреба 

Загальну потребу встановлюють з 

урахуванням розміру стандартної потреби, 

можливих додаткових потреб i витрат на 

житло та опалення – для всіх членів спільноти 

з єдиними потребами. З цього віднімають 

поставлений дохід. Результат називається 

вимогою. 

 

Стандартна потреба 

Стандартна потреба є грошовою сумою, 

визначеною в законі. Вона залежить від віку i 

сімейного стану конкретної особи та включає, 

наприклад, витрати на одяг, харчові 

продукти, побутову електроенергію та 

особисту гігієну. Суму перевіряють та 

коригують щороку. 

Додаткова потреба 

У певних життєвих ситуаціях додаткові 

потреби включають потреби, які виходять за 

межi стандартної потреби, наприклад, у разі 

вагітності, якщо мати-одиначка або батько-

одинак доглядають за неповнолітньою 

дитиною, а також у разi децентралізованого 

водопостачання. 

Витрати на житло та опалення  

У поняття витрати на житло та опалення 

входять: 

 при оренді житла – базова орендна 

плата, а також комунальні платежі та 

витрати на опалення, 

 а у разі проживання у власній квартирі 

– відсотки за кредитами, а також 

комунальні платежі та витрати на 

опалення. Проте платежі на 

погашення кредиту не можуть бути 

покриті. 

Витрати на побутову електроенергію 

включені у стандартні потреби та не 

враховуються у витратах на житло та 

опалення. 

Витрати на житло та опалення повинні бути 

адекватними та можуть бути покриті лише до 

певної суми. Ви можете дізнатися у своєму 

центрі зайнятості, які витрати на житло та 
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опалення вважаються за місцем вашого 

проживання адекватними.  

Кожна особа, яка проживає з вами в одному 

домогосподарстві, повинна нести витрати на 

житло та опалення у частковому відношенні. 

Витрати на житло та опалення ділять на 

кількість людей, які проживають у 

домогосподарстві. При цьому не має 

значення, чи є вони родичами. До договору 

суборенди можуть застосовуватися 

спеціальні правила.  

Дохід 

Дохід – це, фактично, будь-якi грошi, якi 

надходять на ваш рахунок або виплачуються 

готівкою. Дохід не завжди враховують у 

повному обсязі. У деяких випадках від нього 

віднімають певні суми, наприклад, внески на 

приватне страхування або вартість проїзду до 

місця роботи. Гроші зараховують в тому 

місяці, в якому ви їх справді отримуєте. Після 

цього поставлений дохід буде віднятий із 

загальної потреби. Дохід окремих осіб 

зазвичай повинен застосовуватися для всієї 

спільності з потребами.  

Особливі правила діють щодо доходів від 

індивідуальної праці. Доходом від 

індивідуальної трудової діяльності вважають 

дохід від 

 самостійної зайнятості  

 невеликого комерційного 

підприємства або  

 сільського та лісового господарства 

(якщо людина володіє полями або 

лісною дільницею).  

Якщо у вас є питання щодо доходiв, 

зверніться до відповідального 

виконавця, який займається 

виплатою допомоги. 

Діти 

Діти можуть мати право на 

додаткові виплати з Пакету 

соціальної допомоги для дітей та підлітків із 

малозабезпечених сімей на потреби освіти та 

соціальної адаптації (Bildungs- und Teilhabepa-

ket), наприклад, гроші на школу та деякі види 

дозвілля. 

Доходи дітей, такі як грошова допомога на 

дитину або аліменти, зазвичай враховуються 

у стандартних потребах дітей.  

Медичне страхування 

Якщо люди отримують допомогу по 

безробіттю II, вони зазвичай застраховані в 

компанії медичного страхування та 

страхування на випадок потреби в догляді 

згідно з законом.  

Розрахунок посібників 

Точний розрахунок вашої допомоги наведено 

у протоколі розрахунків допомоги (Berech-

nungsbogen). Якщо ваші потреби змінюються 

в залежності від тимчасових періодів, то у 

протоколі розрахунків допомоги буде 

наведено індивідуальний розрахунок з 

точним визначенням розміру допомоги для 

кожного періоду. 

Виплата посібників 

Допомога виплачується, як правило, авансом 

1-го числа кожного місяця. У повідомленні 

(Bescheid) або у протоколі розрахунків 

допомоги (Berechnungsbogen) зазначено, яка 

сума виплачується конкретному отримувачу. 

При платежах третім особам, наприклад, 

орендодавцю або постачальнику 

електроенергії, важливо перевірити, чи 

правильно здійснюються виплати 

одержувачам платежу, наприклад, 

повної орендної плати. Якщо це не 

так, ви 

повинні 

самостійно 

сплатити 

одержувачу 

платежу суму, 

що бракує. 


