
Соціальна допомога особам, яким
надано статус тимчасового захисту

 
У Бельгії існують громадські центри

соціального забезпечення, скорочено
CPAS.

 
Вони надають безкоштовну допомогу

людям, які потребують їжі, житла, коштів
на оплату рахунків, опалення тощо. Ці
центри забезпечують благополуччя

кожного громадянина.
 

Отримавши статус тимчасового захисту,
ви можете звернутися до CPAS.

 
CPAS готовий допомогти вам, навіть якщо

ви не володієте французькою,
нідерландською чи німецькою мовами.

 
CPAS не має аналогів в Україні.

 
У Бельгії центри називаються так:

 
• Французькою мовою: CPAS

• Нідерландською мовою: OCMW
• Німецькою мовою: ÖSHZ

 

Rue Verbist 88
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

Як дістатися
 

Метро: 2 - 6 (Madou)
STIB: 29 (Clovis) - 61 (Steurs) - 63 (Saint-Josse)

De Lijn: 318 - 351 - 358 - 410 (Clovis)
 

Графік роботи
 

З понеділка по п’ятницю
З 8:45 до 11:45

 
Або телефонуйте до нашого колл-центру за

номером
0800 35 254

 
З понеділка по п’ятницю

8:00-12:00 | 13:00-16:30
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ЗВЕРНІТЬСЯ ДО CPAS У БЕЛЬГІЇ

Кожен, хто законно проживає в Бельгії, може
звернутися за допомогою до CPAS. Якщо Ви
отримали статус тимчасового захисту, ви також
маєте право звернутися.

CPAS є у кожному бельгійському муніципалітеті,
тож він обов’язково буде поруч із місцем вашого
проживання.

Уповноваженим органом CPAS є CPAS
муніципалітету, де бенефіціар тимчасового
захисту зареєстрований у реєстрі іноземців. Якщо
вас не було зареєстровано у потрібному CPAS,
ваш запит буде передано до іншого CPAS. Вам
повідомлять, чи було вас зареєстровано, та
вкажуть, куди йти. Це не означає, що CPAS не
хоче вам допомагати.

ЯКІ ВИДИ ДОПОМОГИ НАДАЮТЬСЯ? Фінансова допомога

Ви можете мати право на фінансову допомогу. Сума
буде залежати від вашої ситуації: самотня особа, сім’я з
дітьми тощо.

CPAS визначить ваші потреби і тип допомоги, яка буде
надана. Якщо допомога є фінансовою, CPAS визначить
розмір цієї допомоги, щоб ви могли підтримувати гідний
рівень життя. Таким чином, CPAS може надати суму
одній особі та меншу суму іншій особі відповідно до
соціального обстеження.

Психосоціальна допомога

Ви пережили важкі та травматичні ситуації. CPAS може
покрити витрати на професіонала, який лікує травми,
проблеми з тривогою або психічні розлади.

Інші типи допомоги

Базові потреби (придбання одягу, окулярів тощо);
допомога з продуктами харчування; допомога сім’ям, які
опинилися в скрутному становищі; допомога з енергією
(рахунки за електроенергію, газ або паливо);
адміністративна допомога (реєстрація в школах,
дитячих садках, оформлення допомоги сім’ям з дітьми
тощо).

Медична допомога

Очікуючи на отримання статусу тимчасового захисту, ви
можете отримати невідкладну медичну допомогу (AMU)
від CPAS. Ви не зобов’язані оплачувати термінову
медичну допомогу.

Отримавши цей статус, ви можете приєднатися до
фонду медичного страхування за власним вибором.

У Бельгії основна роль товариства взаємного
страхування полягає в забезпеченні часткового
відшкодування витрат на лікування та охорону здоров’я.

CPAS допоможе вам зареєструвати взаємне
страхування. CPAS може покривати витрати, які
називаються «внесками».

Допомога с житлом

Спочатку в нашій країні вас можуть прийняти ваша
родина, друзі чи знайомі.

Якщо такої можливості немає, бельгійський орган
Fedasil, який відповідає за прийом шукачів притулку,
направить вас до муніципалітетів і CPAS, які
пропонують житло.

CPAS може допомогти вам придбати меблі (ліжко, стіл,
холодильник тощо) завдяки допомозі на облаштування.
Це матеріальна допомога призначена на Ваше постійне
особисте проживання, а не, наприклад, на тимчасове
проживання у друзів.

CPAS також може допомогти сплатити перші місяці
оренди або забезпечити гарантію оренди.

СКІЛЬКИ ЧАСУ ЗАЙМАЄ ПРОЦЕДУРА?

CPAS приймає рішення по вашій заявці протягом
30 днів. Вам повинні надати підтвердження того,
що ви подали заявку.

Потім соціальний працівник — особа, спеціально
навчена допомагати людям у скрутному
становищі, проведе соціальне обстеження. Він/
вона перевірить вашу життєву ситуацію, доходи,
склад вашого домогосподарства тощо. Ці
запитання є звичайними і мають на меті
допомогти вам якнайкраще. Ви також можете
поставити запитання соціальному працівнику
CPAS. Ви можете поговорити з ним/нею про свої
проблеми.

На основі соціального обстеження CPAS протягом
30 днів після подання заявки вирішить, чи
можете ви отримати допомогу та які види
допомоги вам призначені, залежно від вашої
ситуації. Інформацію буде надіслано вам поштою
додому або в місце, де ви проживаєте.

ВИ УКРАЇНЕЦЬ І ЖИЛИ В БЕЛЬГІЇ ДО
КОНФЛІКТУ?

Зараз ви не можете повернутися в Україну. Ваш вид на
проживання або візу можна продовжити, якщо ви не
можете повернутися в Україну через конфлікт.

Зверніться до мерії за місцем проживання.

Джерело: www.mi-is.be
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