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1.0.1

                               von 
1.0.1

                               von 

                           GESUCH UM MATERIELLE HILFE FÜR GEFLÜCHTETE PERSONEN AUS DER UKRAINE /
КЛОПОТАННЯ ПРО НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) / Закон про соціальну допомогу та профілактику (СПГ)
1. Personalien des Gesuchstellers / der Gesuchstellerin / Анкетні дані заявника
1.1 Angaben zur Person
 / Відомості про особу
1.2 Zivilstand


                            / Сімейний стан

                           1.3 Ausländerbewilligung
 / Дозвіл на перебування
1.4 Wohnsitzverhältnisse



                            / Відомості щодо місцяпроживання

                           1.5 Arbeitssituation
 /  Робота 

                           2. Personalien des Ehepartners / der Ehepartnerin (auch des getrennt lebenden)
 / Особисті дані чоловіка / дружини (також якщо живе окремо) 
2.1 Angaben Ehepartner /  -partnerin               

                            / Відомості про чоловіка
 / дружину

                           2.2 Ausländerbewilligung
 / Дозвіл на перебування

                           2.3 Arbeitssituation
 / Робота 

                           3. Kinder / Діти
Name, Vorname
Strasse, Nr.
Wohnort
Heimatort
Geburtsdatum

                                 Прізвище, ім'я

                                  вулиця, №

                                 Адреса проживання

                                 Місце походження

                                 Дата народження

                           4. Alle im Haushalt der hilfesuchenenden Person lebenden anderen Personen /
 Усі інші люди, що мешкають в сім'ї особи, яка звертається з клопотанням на отримання допомоги
Name
Vorname
Heimatort
Geburtsdatum

                                 Прізвище

                                 Ім'я

                                 Місце походження

                                 Дата народження

                           Art der Beziehung / Характер відносин

                           5. Bestehen Beistandschaften oder andere gesetzliche Massnahmen /
 Наявність опіки, піклування чи інших правових заходів

                           ZGB / Цивільного кодексу

                           6. Unterhalts- und unterstützungspflichtige Personen (Art. 328 / 329 ZGB) /
 Особи, що зобов'язані надавати утримання та підтримку (ст. 328 / 329 ЦК) 

                           6.1 Kinder, sofern diese nicht schon unter Ziffer 3 erwähnt sind / Діти, якщо їх ще не вказано в п.3
Name, Vorname
Strasse, Nr.
Wohnort
Heimatort
Geburtsdatum

                                 Прізвище, ім'я

                                 вулиця, №

                                 Адреса проживання

                                 Місце походження

                                 Дата народження

                           6.2 Eltern des Gesuchstellers / der Gesuchstellerin / Батьки заявника / заявниці
Name, Vorname
Strasse, Nr.
Wohnort
Heimatort
Geburtsdatum

                                 Прізвище, ім'я

                                 вулиця, №
Адреса проживання

                                 Місце походження

                                 Дата народження

                           6.3 Eltern des Ehepartners / der Ehepartnerin / Батьки чоловіка / дружини
Name, Vorname
Strasse, Nr.
Wohnort
Heimatort
Geburtsdatum

                                 Прізвище, ім'я

                                 вулиця, №

                                 Адреса проживання

                                 Місце походження

                                 Дата народження

                           6.4 andere (Grosskinder, Grosseltern) / інші (онуки, дідусі та бабусі)
Name, Vorname
Strasse, Nr.
Wohnort
Heimatort
Geburtsdatum
Прізвище, ім'я
вулиця, №
Адреса проживання
Місце походження
Дата народження

                           7. Wirtschaftliche (finanzielle) Verhältnisse aller im gleichen Haushalt lebenden Personen (ausgenommen Mitglieder der Gastfamilie) / Економічні (фінансові) обставини усіх осіб, що мешкають в одному домогосподарстві  (За винятком членів приймальної сім'ї)

                           7.1 Vermögen / Майно
CHF / У швейцарських франках

                           7.2 Einkommen / Дохід
CHF / У швейцарських франках

                           Lohn / Заробітна платня

                           Taggeld ALV, KTG, UVG, etc. / Добові

                           Unterhaltsbeiträge /Внески на утримання

                           Alimentenbevorschussung / Аванс по аліментах

                           Kinder-, Familienzulagen / Допомога на дитину, сім'ю

                           Renten (IV, AHV, BVG,SUVA) / Пенсія

                           Hilflosenentschädigung /Допомога через немічність

                           Ergänzungsleistung / Додаткова допомога

                           Stipendien / Стипендії

                           andere Einkommen / Інші доходи

                           Lehrlingslohn /Заробітна платня учня

                           7.3 Schulden / Борги
CHF / У швейцарських франках

                           Betreibungen / Стягування боргів

                           Pfändungen / Арешт майна

                           andere / інше

                           7.4 Fahrzeuge / Автомобілі

                           Haben Sie ein oder mehrere Fahrzeuge eingelöst oder benutzen Sie ein oder mehrere Fahrzeuge von Drittpersonen? / Ви викупили один чи декілька автомобілів або користуєтеся одним чи декількома автомобілями третіх осіб?

                           8. Gründe der Hilfsbedürftigkeit (Problembeschreibung) / Причини, з яких потрібна допомога(опис проблеми)

                           9. Beantragte Hilfe (nur von Personen auszufüllen, die den Schutzstatus S oder den Zuweisungsentscheid an den Kanton bereits erhalten haben) / Запитувана допомога (заповнюється лише особами, які вже отримали статус захищеної особи S або рішення про розподілення в кантон)

                           Verpflegung / Продовольство

                           Taschengeld / Гроші на особисті витрати

                           Unterkunft / Житло

                           Krankenkassenprämie /Премія з медичного страхування

                           Andere Leistungen (Bezeichnung und Umfang) / Інші виплати (опис та обсяг)

                           10. Bestätigung / Підтвердження

                           Ich bestätige / wir bestätigen, dass alle in diesem Gesuch aufgeführten Angaben der Wahrheit entsprechen und vollständig sind.Я підтверджую / ми підтверджуємо, що вся інформація, наведена в цьому клопотанні, є правдивою та повною.
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