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Інформація про послуги соціального забезпечення для осіб, які 

потребують захисту, 
зі статусом перебування S із України, 

які проживають у квартирах або приймаючих сім’ях 
 

Як особа, яка потребує захисту, зі статусом S ви можете звернутися за такими послугами 
соціального забезпечення до відділку забезпечення притулком соціальної служби 
муніципалітету, у якому ви проживаєте.  
 
Гроші на повсякденне життя 
Зазвичай гроші на повсякденне життя муніципалітет виплачує один раз на місяць 
безпосередньо вам або через ваш банківський рахунок. Якщо ви проживаєте в окремій 
квартирі або в приймаючої сім’ї, ці кошти ви витрачаєте на такі потреби: 
 
— продукти харчування, напої та тютюнові вироби; 
— одяг та взуття; 
— споживання енергії (без додаткових витрат на житло); 
— ведення домашнього господарства; 
— особиста гігієна; 
— транспорт (місцевий транспорт ближнього сполучення в місцевій зоні Цюріхського 
транспортного союзу); 
— телефон, Інтернет, радіо / телебачення; 
— освіта, дозвілля, спорт, розваги; 
— інше. 

 
Сума грошей, яку ви отримуєте, залежить від кількості людей у вашому домогосподарстві 

та вашої життєвої ситуації. Якщо ви проживаєте в приймаючої сім’ї, ви можете разом із 

ними вирішувати, яку частину із отриманих грошей вкладати до сімейного фонду, 

наприклад, на спільне харчування, споживання енергії, миючі засоби, збирання й 

утилізацію відходів, радіо / телебачення тощо. 

Оренда та додаткові витрати 
Доки вас підтримує муніципалітет, він сплачує оренду та додаткові витрати на 
проживання. Приймаючі сім’ї зазвичай не просять грошей за проживання. 
 
Медичне страхування / медичні витрати 
Муніципалітет піклується про ваше страхування в медичній страховій компанії та сплачує 
страхові внески. Ця страховка здебільшого покриває рахунки лікаря, лікарні та ліки, але не 
стоматолога. 
 
Вимога щодо місця проживання 
Адміністративним органом вам було призначено громаду, в якій ви наразі проживаєте. 
Поки ви отримуєте допомогу від цієї громади, вам заборонено переїжджати в іншу 
громаду або в інший кантон без дозволу адміністративного органу. 
 
Додаткова інформація 
Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо послуг соціального забезпечення, ви 
можете зв’язатися з особами, які нададуть вам консультації у відділку забезпечення 
притулком / муніципалітеті.  
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