Будь ласка, залиште поле пустим
для адміністративних цілей
Номер клієнта:
Муніципалітет Лохема

Дата отримання:

Важливо! Ми можемо оплачувати витрати на проживання, лише якщо до вас
застосовуються умови A та B:
А: Якщо ви зареєстровані в базі даних особистих записів (BRP)
B: Якщо у вас є банківський рахунок

Бланк заяви на отримання допомоги на проживання
для українців
Ви подаєте заяву на отримання допомоги на проживання. Ми використовуємо інформацію в цій
формі, щоб визначити ваше право на виплату допомоги на проживання. Допомога на
проживання складається з кількох частин: гроші на харчування, гроші на особисті витрати та
допомога на житло (тільки для приватного притулку). Скільки ви отримаєте, залежить від вашої
особистої ситуації.
У разі будь-яких змін у вашій особистій ситуації, будь ласка, негайно повідомте нас на
електронну адресу leefgeld@lochem.nl . Наприклад, коли ви переїжджаєте або починаєте
працювати.
Хто повинен заповнити цю форму?
Кожна особа віком від 18 років і старше повинна заповнити власну анкету.
Ваше ім’я у формі заявки на отримання допомоги на проживання має збігатися з вашим ім’ям у
базі даних особистих записів (BRP).
Будь ласка, використовуйте голландські літери під час заповнення цієї форми!
Потрібна допомога?
Вам потрібна допомога із заповненням форми? Будь ласка, зверніться до приймаючої сім'ї або
до координатора локації в притулку, в якому ви проживаєте.
1. Особисті дані
Заявник
Прізвище
Ініціали
Дата народження
Чоловік чи жінка
Вулиця
(адреса, за якою ви
перебуваєте в Нідерландах)

Партнер

Поштовий індекс і місто
Номер телефону
Електронна пошта
Тип ідентифікатора

Ідентифікаційний номер
Дата прибуття в Нідерланди
службовий номер
громадянина
2. Склад сім'ї (діти від 0 до 17 років)
Зауважте, що якщо у вас є партнер, ви можете вводити дані про дітей лише в одній формі
заявки.
Особа

Дата
народження:

Ім'я:

Відносини з
заявником:

1
2
3
4
5
3. Реєстрація в базі даних особистих записів (BRP)

Ви (всі) зареєстровані в
нашому муніципалітеті?

0 так станом на (дата)……….
0 ні, тому що

4. Будь ласка, вкажіть нижче, на який банківський рахунок ви бажаєте отримувати
допомогу на проживання .
на ім'я:

IBAN:

5. Деталі притулку/житла
O Назва міського притулку
O Проживання в приймаючій
родині

Ім'я:
Адреса:

Контакти:
O Інше розміщення

Адреса:

6. Робота
0 так 0 ні
Ви зараз працюєте чи невдовзі почнете працювати?

Ви отримуєте дохід?
(наприклад, від інших тимчасових схем, наприклад, від Банку
соціального страхування (SVB) тощо)

Якщо так...
де:
від (дата):

0 так 0 ні

7. Заява та підпис
Я заявляю, що заповнив(-а) цю форму правдиво, щоб муніципалітет визначив, чи маю я право
на допомогу на проживання.
Я розумію, що маю негайно повідомити муніципалітет про будь-які зміни, які можуть мати
наслідки для надання допомоги на проживання за електронною адресою leefgeld@lochem.nl.
Дата:

_______________

_________________________
(підпис заявника)

Будь ласка, заповніть і підпишіть цю форму та надішліть її разом із копією вашої
банківської картки на адресу:
 Координатор локації De Scheperskamp, EuroParcs або Bloemenkamp
 Муніципалітет Лохема, Hoofdstraat 28 в Gorssel (відчинено по середах)
 Муніципалітет Лохема, Hanzeweg 8 в Лохемі
Або надішліть його електронною поштою на адресу: leefgeld@lochem.nl .
Ви також можете зробити це за цим безпечним посиланням: lochem.nl/ appveiligmailen .
Якщо для вас це абсолютно неможливо, надішліть документи поштою за адресою:
Муніципалітет Лохема, зам. Baken, Antwoordnummer 76, 7420 VB Lochem.

