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ERKLÄRUNG ZUM GESUCH UM MATERIELLE HILFE FÜR GEFLÜCHTETE PERSONEN AUS DER UKRAINE
РОЗ'ЯСНЕННЯ ВІДНОСНО КЛОПОТАННЯ ПРО НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) / Закон про соціальну допомогу та профілактику (СПГ)
 

                        Der / die Unterzeichnende ersucht um materielle Hilfe und erklärt hiermit von den nachstehenden Bestimmungen Kenntnis genommen zu haben: 
Нижчепідписана особа прохає матеріальної допомоги та цим заявляє, що прийняла до відома наступні положення:
 
Mitwirkungs- und Meldepflicht
Personen, die Leistungen nach diesem Gesetz geltend machen, beziehen oder erhalten haben, sind verpflichtet, über ihre Verhältnisse wahrheitsgetreu und umfassend Auskunft zu geben sowie die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, sind die zuständigen Behörden berechtigt, die für den Vollzug erforderlichen Auskünfte einzuholen. Personen, die Leistungen nach diesem Gesetz geltend machen oder beziehen, sind verpflichtet, Veränderungen in ihren Verhältnissen umgehend zu melden (§ 2 SPG). Die in der Sache zuständige Behörde setzt zur Beibringung der erforderlichen Unterlagen und Auskünfte eine angemessene Frist. Werden die erforderlichen Unterlagen und Auskünfte nicht innert der gesetzten Frist beigebracht, kann die zuständige Behörde unter Mitteilung an die betroffene Person die für den Vollzug erforderlichen Auskünfte und Unterlagen direkt einholen (§ 1 Abs. 4 SPV). 
 
Auflagen und Weisungen
Bei Personen ohne Schutzstatus S und ohne Zuweisung an den Kanton, die Nothilfe beziehen, kann die Gewährung materieller Hilfe mit Auflagen und Weisungen verbunden werden (§ 13 SPG). Werden Auflagen  und Weisungen, die unter Androhung der Folgen bei Missachtung erlassen wurden, nicht befolgt, können die Leistungen gekürzt oder eingestellt werden (§ 13b SPG). 
 
Rückerstattung
Wer materielle Hilfe bezogen hat, ist rückerstattungspflichtig, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse so weit gebessert haben, dass eine Rückerstattung ganz oder teilweise zugemutet werden kann (§20 SPG). Der Anspruch auf Rückerstattung gegenüber unterstützten Personen sowie Erbinnen und Erben erlischt, sofern nicht innert 15 Jahren seit Ende des Kalenderjahres, in dem die materielle Hilfe ausgerichtet wurde, eine Vereinbarung vorliegt oder die Gemeinde beziehungsweise der Kanton eine Verfügung über die Rückerstattung erlässt (§ 22 SPG). 
 
Unrechtmässiger Bezug
Unrechtmässig bezogene Leistungen sind ab deren Auszahlung zu einem Zinssatz von 5 % zu verzinsen und zurückzuzahlen (§ 3 SPG und § 3 SPV). Forderungen auf Rückzahlung unrechtmässig bezogener Leistungen können unter Beachtung der Existenzsicherung auch mit künftigen Leistungen verrechnet werden (§ 2 SPV). 
 
Unterhalts- und Verwandtenunterstützungspflicht
Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden (Art. 328 ZGB).
 
Der Anspruch auf Unterstützung ist gegen die Pflichtigen in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung geltend zu machen und geht auf die Leistung, die zum Lebensunterhalt des Bedürftigen erforderlich und den Verhältnissen des Pflichtigen angemessen ist. Erscheint die Heranziehung eines Pflichtigen wegen besonderer Umstände als unbillig, so kann das Gericht die Unterstützungspflicht ermässigen oder aufheben. Die Bestimmungen über die Unterhaltsklage des Kindes und über den Übergang seines Unterhaltsanspruches auf das Gemeinwesen finden entsprechende Anwendung (Art. 329 ZGB).
 
Rechtliches Gehör und Akteneinsicht / Verfügung
Unterstützte Personen haben das Recht auf Akteneinsicht, das Recht auf Orientierung, Äusserung und Mitwirkung.  

                         
 
Für Personen, die bereits einen Entscheid betreffend Erteilung Status S oder einen Zuweisungsentscheid an den Kanton erhalten haben, gilt des Weiteren: 
 
Einschränkungen der Fürsorgeleistungen
Gemäss Art. 83 Asylgesetz (AsylG) können Fürsorgeleistungen ganz oder teilweise abgelehnt, gekürzt oder entzogen werden. Gründe für die Ablehnung, die Kürzung oder den Entzug sind insbesondere:
das Erwirken von Fürsorgeleistungen durch unwahre oder unvollständige Angaben;die Verletzung der Mitwirkungspflicht;die Unterlassung, Änderungen in den Verhältnissen zu melden;die missbräuchliche Verwendung von Fürsorgeleistungen;das Nichtbefolgen von Anordnung der zuständigen Behörden.  
Konkret fallen darunter beispielsweise die folgenden Sachverhalte:
ein renitentes oder dissoziales Verhalten; ständige Abwesenheit vom zugewiesenen Aufenthaltsort.  
Befolgen von Anordnungen
Die wirtschaftliche Hilfe kann mit Auflagen und Weisungen verbunden werden. Diese haben die richtige Verwendung der Unterstützungsbeiträge zu sichern und Ihre Lage und die Ihrer Angehörigen zu verbessern bzw. zu sichern. Wer Anordnungen des Sozialdienstes und des Betreuungspersonals nicht befolgt, Auflagen oder Weisungen missachtet, die unter Androhung der Folgen bei Missachtung erlassen wurden oder Leistungen unzweckmässig verwendet, dem können die Leistungen gekürzt werden. Verhält sich eine Person rechtsmissbräuchlich, kann eine Kürzung der materiellen Hilfe unter das Existenzminimum bis zur vollständigen Einstellung von Leistungen führen.
 
Aufenthalt in Gemeinschaftsunterkünften oder bei Privaten
Während der Zeit Ihrer vollen Unterstützungsbedürftigkeit haben Sie keinen Anspruch auf freie Wohnungswahl im Kanton Aargau. Die Gemeinde ist befugt, Ihnen eine Unterkunft zuzuweisen.
 
Für die Reinigung Ihrer Unterkunft sind Sie selber verantwortlich. 
 
Einrichtungsgegenstände und Küchenausrüstung sind nicht Ihr persönlicher Besitz. Bitte tragen Sie dazu Sorge. Bei einer Ab- oder Ausreise müssen Einrichtungsgegenstände und Küchenausrüstung sauber in der gereinigten Unterkunft belassen werden.
 
Auf Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in der Unterkunft sowie auf die Nachbarschaft ist gebührend Rücksicht zu nehmen. TV, Radio usw. sind grundsätzlich auf Zimmerlautstärke zu betreiben. Ab 22.00 Uhr gilt die gesetzliche Nachtruhe.
 
Übermässiger Alkoholkonsum ist zu unterlassen. Drogenkonsum und Drogenhandel sind in der Schweiz gesetzlich verboten und können schwere Gefängnisstrafen zur Folge haben. 
 
Arzt, Zahnarzt, Spital
Benötigen Sie medizinische oder zahnmedizinische Hilfe, steht Ihnen die Gemeinde für Beratung und die erforderliche Anmeldung zur Verfügung. Kosten aus eigenständig vereinbarten Arzt- und Zahnarztkonsultationen oder Medikamentenbezügen aus Apotheken gehen zu Ihren Lasten.
 
Arbeit
Schwarzarbeit (Arbeit ohne Bewilligung) ist verboten, Widerhandlungen werden geahndet. 
 

                        Обов'язок співробітничати та повідомляти
Особи, які претендують на отримання, отримують чи отримували допомогу відповідно до цього Закону, зобов'язані надавати правдиву та повну інформацію про свої обставини та надати необхідні документи. Якщо вони не виконують цю вимогу, компетентні органи мають право отримати інформацію, необхідну для виконання. Особи, які претендують на отримання чи отримують допомогу згідно з цим Законом, зобов'язані негайно повідомляти про зміни в своїх обставинах (§ 2 СПГ). Компетентний орган з цього питання має встановити розумний термін для надання необхідних документів та інформації. Якщо необхідні документи та інформація не надані у встановлений термін, компетентний орган може безпосередньо отримати інформацію і документи, необхідні для виконання, повідомивши про це зацікавлену особу (§ 1 абз. 4 СПГ).
 
Умови та інструкції
У разі осіб без статусу захищеної особи S та без розподілення в кантон, які отримують екстрену допомогу, надання матеріальної допомоги може бути обумовлено умовами та інструкціями (§ 13 СПГ). Якщо умови та інструкції, видані під загрозою наслідків у разі невиконання, не виконуються, розмір допомоги може бути зменшено чи її надання припинено (§ 13b СПГ).
 
Повернення коштів
Будь-яка людина, яка отримала матеріальну допомогу, зобов'язана її повернути, якщо її матеріальний стан настільки поліпшився, що є підстави очікувати часткового чи повного повернення коштів (§20 СПГ). Право на відшкодування у відношенні осіб, які отримали допомогу, а також їхніх спадкоємців, закінчується, якщо протягом 15 років з кінця року, в який було надано допомогу, не було досягнуто угоди чи якщо громада чи кантон не прийме розпорядження відносно відшкодування (§ 22 СПГ).
 
Незаконне отримання
Незаконно отримані виплати обкладаються відсотками в розмірі 5 % з моменту виплати та підлягають поверненню (§ 3 СПГ та § 3 СПф). Вимоги повернення незаконно отриманих виплат допомоги можуть бути зараховані в рахунок майбутніх виплат допомоги, з урахуванням збереження засобів для існування (§ 2 СПф).
 
Обов'язок виплати аліментів та утримання родичів
Той, хто живе в сприятливих обставинах, зобов'язаний підтримувати родичів по висхідній та спадній лінії, які б без такої допомоги були б нужденними (ст. 328 ZGB).
 
Вимога щодо стягнення аліментів висувається до зобов'язаних осіб в порядку виникнення в них права спадщини та спрямовується на допомогу, необхідну для існування нужденної особи, та відповідає обставинам зобов'язаної особи. Якщо притягнення в якості зобов'язаної особи виглядає недоречним з огляду на особливі обставини, то суд може зменшити чи скасувати зобов'язання з надання аліментів. Відповідно застосовуються положення про аліментний позов дитини та про передачу її аліментної вимоги державі (ст. 329 ZGB).
 
Судове слухання та доступ до матеріалів справи / судове розпорядження
Підтримувані особи мають право на ознайомлення з матеріалами справи, право на орієнтацію, самовираження та на участь.
 
У відношенні осіб, які вже отримали статус захищеної особи S чи розподілення в кантон, застосовується наступне:
 
Обмеження соціальної допомоги
Відповідно до ст. 83 Закону про надання притулку (AsylG) виплати соціальної допомоги можуть бути відхилені, зменшені повністю чи частково чи скасовані. Підставою для відхилення, скорочення чи скасування виплат є, зокрема: отримання соціальної допомоги шляхом надання неправдивої чи неповної інформації; порушення зобов'язання співробітничати; неповідомлення про зміну обставин; зловживання соціальною допомогою; невиконання розпоряджень компетентних  органів.
 
Зокрема, сюди відносяться такі обставини: некерована чи асоціальна поведінка; постійна відсутність в призначеному місці проживання.
 
Виконання розпоряджень
Економічна допомога може бути обумовлена умовами та інструкціями. Вони мають забезпечити правильне використання внесків допомоги, покращити чи забезпечити ваше становище чи становище тих, хто перебуває на вашому утриманні. Якщо особа не виконує вказівок соціальних служб та персоналу з піклування, ігнорує умови чи інструкції, видані під загрозою наслідків у разі невиконання, чи використовує допомогу не за призначенням, то їй може бути скорочено виплати допомоги. Якщо людина зловживає положеннями Закону, то виплати матеріальної допомоги може бути скорочено до рівня нижче прожиткового мінімуму аж до повного припинення виплат.
 
Проживання в гуртожитках чи в приватному житлі
У період, коли ви повністю потребуєте підтримки, ви не маєте права на вільний вибір житла в кантоні Аарґау. Місцева громада уповноважена приділити вам житло.
 
Ви несете відповідальність за прибирання свого житла.

                        Меблі та кухонне обладнання не є вашою особистою власністю. Будь ласка, піклуйтеся про це. При виїзді чи від'їзді меблі та кухонне обладнання мають залишатися чистими в прибраному приміщенні.
 
Необхідно виявляти належну повагу до сусідів, які мешкають у цьому житлі, а також до навколишнього району. Телевізор, радіо тощо завжди мають працювати на кімнатній гучності. З 22:00 діє законний час нічної тиші.
 
Слід утримуватися від надмірного вживання алкогольних напоїв. Вживання наркотиків та торгівля ними у Швейцарії заборонені законом та можуть призвести до суворого ув'язнення.
 
Лікар, стоматолог, лікарня
Якщо вам потрібна медична чи стоматологічна допомога, то в місцевій громаді можна отримати консультацію та необхідну реєстрацію. Витрати, пов'язані із самостійно узгодженими консультаціями лікарів, стоматологів та купівлею ліків в аптеках, покриваються вами.
 
Робота
Робота «по-чорному» (робота без дозволу) заборонена, порушення караються за законом.
 

                         
Ich habe dieses Schreiben gelesen und den Inhalt verstanden:
 
Я прочитав/ла цей документ та зрозумів/ла його зміст:
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