საინფორმაციო ფურცელი მიღებისათვის
ორიენტირებული ადამიანის მოთხოვნის
მინიმალური გარანტირებული
შემოსავლის
ორიენტირებული
ადამიანის
მოთხოვნაზე
მინიმალური
გარანტირებული შემოსავლის (ავსტრ. BMS) აძლევს დახმარებას
მინიმალური საარსებო უზრუნველყოფისთვის და ადამიანების
საცხოვრებელის მოთხოვნისათვის, რომლებიც მოხვდნენ მძიმე
საფინანსო სიტუაციაში, რომლებსაც არ შეუძლიათ უზრუნველყოფა
საკუთარი თავის საარსებო მინიმუმის საკუთარი საშულების
ანგარიშით (შემოსავლების, ქონება)
დახმარების მიღების უფლებების პირობები
 არ ქონა შემოსავლის ან ძალიან ცოტა შემოსავალი


არ ქონება ქონების



ძირითადი საცხოვრებელი ადგილი ქვედა ავსტრიაში



უფლება ხანგრძლივი ცხოვრების ავსტრიაში



მზად ყოფნა მუშაობის, თუ არ აქვს დაკარგული შრომის უნარიანობა



მზად ყოფნა ინტეგრეციისთვის (მაგალითად, დასწრება გერმანული ენის
კურსების, ფასიანი ორიენტაციის კურსების)



საბუთების წარმოდგენა (ნახე დანართი 1)

განცხადების შეტანის ადგილები
 ოლქის ადმინისტრაცია ან მაგისტრატი


საზოგადოება საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით

ორგანო, პასუხისმგებელი გადაწყვეტილების მიღების
 ოლქის ადმინისტრაცია ან მაგისტრატი
დახმარება
 ფულადი ან ნატურალური გადასახადი დამრგვალებული მინიმალური
ნორმების სახით (ნახე დანართი 2)
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პირებისთვის, რომლებიც ბოლო 6 წლის მანძილზე 5 წელზე ნაკლები
იმყოფებოდნენ ავსტრიის ტერიტორიაზე, გამოიყენება მხოლოდ ინტეგრაცია
მინიმალური ნორმებით (ნახე დანართი 3)



გაერთიანება მინიმალური ნორმების ყველა პირისთვის, რომლებიც
ცხოვრობენ ერთად ერ ოჯახში ან ბინაში ერთად ცხოვრების, ძირითადად
შემოსაზღვრულია თანხით 1 500, 00 ევრო.



გადარიცხვა გადასახადის აუცილებელ სამედიცინო დაზღვევის.



დანამატი პირებისათვის, რომლებმაც აღადგინეს შრომითი მოღვაწეობა
ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ

გადახდა/შეტანა განცხადების სამედიცინო დაზღვევის მიღებაზე
 გადარიცხვა განხორციელდება მხოლოდ ანგარიშსწორებიტ ქვეყნის შიგნით..


დახმარება გადაიხდება თვის ბოლოს უკანა რიცხვით.



განცხადება სამედიცინო დაზღვევის მიღებაზე შეიძლება იყოს შეტანილი
ხელისუფლების ორგანოში მხოლოდ თვითონ განმცხადებლის მიერ უშუალოდ
ტერიტორიულ საავადმყოფოს სალაროში ავსტრიის ქვევით. (NÖ GKK).
 განმცხადებლის ყველა ნათესავისთვის ტერიტორიულ საავადმყოფოს
სალაროში ქვემო ავსტრიაში უნდა იყოს შეტანილი განცხადება ერთობლივი
დაზღვევის (მაგრამ შესატანი მასზე გადაიხდება მინიმალური გარანტიის
შემოსავლის ფარგებში).

ვალდებულება
 ნებისმიერ ცვლილებაზე უფლებების მიღების პირობების დახმარებაზე
საჭიროა შეატყობინოთ ოლქის ადმინისტრაციას ან მაგისტრატს ორი კვირის
მანძილზე.
მაგალითად:
o

ცვლილებები შემოსავლის და ქონების არსებობის ზომის,

o

ცვლილებები საცხოვრებელის პირობების ან ოჯახური
მდგომარეობის,
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o

ცვლილებები ლეგალური ბინადრობის პირობების ავსტრიაში

o

განახლება შრომითი მოღვაწეობის

o

ყოფნა სამკურნალო დაწესებულებაში ან სანატორიუმში,

o

სხვა დაუსწრებლობა, რომელიც გრძელდებოდა ორ კვირაზე მეტი.
Informationsblatt - Georgisch



წარდგენა მოთხოვნების მესამე პირების მიმართ (მაგალითად, ალიმენტები,
დახმარება დროებით შრომიტ უუნარობა).



შრომითი პოტენციალის გამოყენება.



გერმანული ენის კურსებზე დასწრება ენის არასაკმარისი ცოდნისას ან სხვა
ზომები შრომითი მოწყობის შანსის გაუმჯობესების შრომის ბაზარზე, შრომითი
უნარიანობის შენარჩუნებაან სოციალური სტაბილიზაცია (მაგალითად,
საზოგადოებრივი სასარგებლო მოღვაწეობა).



დასწრება სულ მცირე ერთი რვასაათიანი მნიშვნელოვანი ორიენტაციის
კურსის, რომლებიც ბოლო 6 წლის მანძილზე 5 წელი იმყოფებოდა ავსტრიის
ტერიტორიაზე.



ცოდნის მიღება გერმანული ენის ა2 დონემდე პირების მიერ, რომლებიც ბოლო
6 წლის მანძილზე 5 წელი იმყოფებოდნენ ავსტრიის ტერიტორიაზე.



შეთანხმების დადება ინტეგრაციაზე პირების მიერ, რომლებიც ბოლო 6 წლის
მანძილზე 5 წელი იმყოფებოდნენ ავსტრიის ტერიტორიაზე.

განცხადების გადახრა/შემცირება/შეწყვეტა გადასახადის
სამსახურზე უარის თქმისას, არ მონაწილეობა ინტეგრაციის ღონისძიებებში
(გერმანული ენის კურსები, ფასიანი ორიენტაციის, აგრეთვე საზოგადოებრივი
სასარგებლო მოღვაწეობა) ან კურსებზე უარის თქმა შრომის ბირჟაზე, აგრეთვე
გაცდენებისას არასაპატიო მიზეზებით ერთერთ ამ ღონისძიებიდან განცხადება
მიღებაზე ორიენტირებული მოთხოვნებზე ადამიანის გარანტირებული
შემოსავლის იქნება გადახრილი ანდა არსებული დახმარებები იქნება
შემცირებული ან მთლიანად შეწყვეტილი.
დაბრუნება დახმარების, ანაზღაურება დანახარჯის და ჯარიმები.
შემდეგ შემთხვევებში საჭიროა დაბრუნება დახმარების და შესაძლებელია მოყვეს
სასჯელი ჯარიმის სახით:
 დარღვევისას ვალდებულებების ინფორმაციის ცვლილებებზე


შეტყობინებისას არასწორი მონაცემების ან დამალვა მნიშვნელოვანი ფაქტების,



შეძენა დამატებით გამოსადეგარი გამოყენებისთვის ქონება (მაგალითად
მემკვიდრეობა)



ანაზღაურება მიმღების მხარედან საჩუქრის.

დამატება პირთათვის, რომლებმაც განაახლეს შრომითი მოღვაწეობა ხანგრძლივი
შესვენების შემდეგ
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დამატება შეუძლია მოითხოვოს მან, ვინც სულ ცოტა 6 თვის მანძილზე შესვენების
გარეშე იღებდა ორიენტირებულ მოთხოვნებზე ადამინის მინიმალური გარანტიის
შემოსავალს და მოეწყო სამსახურში (მათ შორის ხანმოკლე)
განცხადების შეტანა და ვადები
განცხადების შესატანად საჭიროა ორი ეტაპის გავლა:
1.
შრომითი მოღვაწეობის დაწყებაზე, ანუ სამუშაოსი, საჭიროა შეტყობინება
ოლქის ადმინისტრაციისათვის ან მაგისტრატისთვის ორი კვირის
მანძილზე.
2.

არაუგვიანესი 4 კვირის შრომითი მოღვაწეობის დაწყების შემდეგ, ანუ
სამსახურის, საჭიროა ზეპირ ან წერილობითი ფორმით შეტანა ოლქის
ადმინისტრაციაში ან მაგისტრატში განცხადების დამატების მიღებაზე
პირთათვის, რომლებიც განაახლებენ შრომით მოღვაწეობას ხანგრძლივი
შესვენების შემდეგ. ერთდროულად განცხადებასთან შრომითი
მოღვაწეობის დაწყებაზე უნდა შეიტანოთ განცხადება დამატების მიღებაზე
პირთათვის, განახლებული შრომითი მოღვაწეებისთვის ხანგრძლივი
შესვენების შემდეგ.

ზომა
დამატების ზომა პირთათვის, რომლებიც განაახლებენ შრომით მოღვაწეობას
ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ, შეადგენს მაქსიმუმ 1/3 სუფთა შემოსავლის. თუ
სუფთა შემოსავალი და დამატება განახლებული შრომითი მოღვაწეობის
ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ აღემატება 140 % მინიმალური ნორმის უცოლო
ადამიანისთვის (1182,24 ევრო 2017 წლის მდგომარეობით), ეს დამატება
შესაბამისად მცირდება.
დამატება განახლებაზე შრომითი მოღვაწეობის ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ
წარმოუდგება მაქსიმუმ 12 თვით. დროებით სამსახურში მოწყობაზე დამატება
განახლებაზე შრომითი მოღვაწეობის ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ წარუდგება
ხანგრძლივობის შესაბამისად ამ მოღვაწეობის.
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დანართი
წარმოსადგენი საბუთები
1. მონაცემები პირზე;
o ოფიციალური მოწმობა პირადობის სურათით
o დაბადების მოწმობა
o მოწმობა მოქალაქეობაზე
o ეეკ მოქალაქეებისთვის: ჩაწერა პოლიციის განყოფილებაში, რომელსაც მიჰყავს
უცხოელების საქმეები
o ეეკ მოქალაქეებისთვის: ნებართვა ქვეყანაში დარჩენის, გადაწყვეტილება საქმეზე
ლტოლვილის
o უფლებამოსილება (გადაწყვეტილება დანიშვნაზე რწმუნებულის, მინდობილობა
წარმომადგენლობაზე...)
o გადაწყვეტილება განქორწინების და სამშვიდობო შეთანხმების ეგზემპლიარი
(აღნიშვნის შესაბამისად გადაწყვეტილების შესვლაზე კანონიერ ძალაში)
2. მონაცემები შემოსავალზე და ქონებაზე
2.1. მონაცემები შემოსავალზე და დახმარება მოვლაზე:
o ცნობა ჯამაგირზე და შემოსავალზე ბოლო 3 თვის მანძილზე (მათ შორის სამუშაოს
დროს მინიმალური ჯამაგირით)
o დადასტურება დახმარების მიღებაზე შრომის ბირჟაზე.
o დადასტურება სხვა სახის შემოსავლის (უწყება საპენსიო დაზღვევის,
დაწესებულება სოციალური დაზღვევის, ავსტრიის ფედერალური რკინიგზა,
დაზღვევისას ზოგადოება რკინიგზის და სამთო წარმოების, ფედერალური
ადმინისტრაციული უწყება, უცხოური პენსია და ა.შ.)
o დადასტურება დახმარების მიღების შრომითი უუნარობით
o დადასტურება დახმარების, გადახდილი მშობიარესთვის/ (დახმარება) ბავშვის
მოვლის დანახარჯის
o დადასტურება ფინანსური გარანტიის პენსიის მიღებაზე
o დადასტურება პენსიის მიღების ინვალიდობით
o საბუთები, უფლების დადასტურების მიღებაზე ალიმენტების/ალიმენტის
მოთხოვნების
o ხელშეკრულება გაქირავების და/ან დაქირავების
o სხვა დადასტურება შემოსავლის მიღების (სამუდამო რენტა და ა.შ.)
o ცნობა დახმარების მიღებაზე ავადმყოფის მოვლაზე
o აღრიცხვა შემოსავლის და გასავალის, ანგარიში შემოსავლის და დანახარჯის ბოლო
3 თვის მანძილზე
2.2. მონაცემები ქონების შესახებ:
o ამონაწერი საბანკო ანგარიშებიდან (განცხადების შეტანის მომენტიდან სამი თვით
ადრე დღევანდელ დღემდე)
o დაზღვევის პოლისები (დახმარება სიკვდილის შემთხვევაში, სიცოცხლის
დაზღვევის და ა.შ.)
o შემნახველი წიგნაკი
o ხელშეკრულება სესხის გაცემის ინდივიდუალური მშენებლობაზე
o ფასიანი ქაღალდები

o ფონდები
o სატრანსპორტო საშუალებები (მსუბუქი/სატვირთო ავტომობილები, ტრაქტორები
და ა.შ.)
o სხვა ქონება (სახსრების არსებობა და ა.შ.)
o ამონაწერი მიწის წიგნიდან
მნიშვნელოვანი მითითება
პირმა, რომელსაც ესაჭიროება დახმარება ვალდებულია თვალყური ადევნოს
მოთხოვნებს მესამე პირების მიმართ (მშობლების, მეუღლის და სხვა), რომელთა
შესრულებისას გადახდები ორიენტირებული ადამიანის მოთხოვნების მინიმალური
გარანტირებული შემოსავლის არ იწარმოება ან იწარმოებოდა არა სათანადო
ხარისხით, თუ ეს არ იქნება აშკარა უპერსპექტივო ან დაუსაბუთებელი საქმე.
3. გარდა ამისა, საჭიროა შემდეგი საბუთების წარდგენა
3.1. დამატებითი დადასტურება:
o დადასტურება წინასწარი განაცხადის სამუშაოს ძებნაზე
o შეთანხმება მომსახურეობაზე დაკავების სამსახურში
o ცნობა გადასახადზე გადახდის უარის თქმაზე დაკავების მომსახურეობის მხრიდან
o საბუთები პენსიის დანიშვნის პროცედურისთვის
o საბუთები ალიმენტის გადახდის პროცესისათვის
o სამედიცინო საბუთები და დასკვნები შრომით უნარიანობაზე
o დადასტურება მონაწილეობის ღონისძიებებში სოციალური სტაბილიზაციაში
(გერმანული ენის კურსები და ა.შ.)
o დადასტურება სკოლაში სწავლის
3.2. დანახარჯი საცხოვრებელზე საცხოვრებელი ფართის დაქირავებისას
o ხელშეკრულება დაქირავების/შეთანხმება საცხოვრებლის კოოპერატივთან
o ანგარიში გადახდზე მიმდინარე იჯარის და საექსპლუატაციო დანახარჯზე
o დადასტურება მიმდინარე იჯარის გადახდაზე
o დადასტურება სუბსიდიის მიღების საცხოვრებელზე
3.3. დადასტურება საექსპლუატაციო დანახარჯის ინდივიდუალურ სახლში
o დაზღვევა მშენებლობის (პოლისი)
o საფასურის გადახდა საკვამურის მწმენდის სამუშაოებზე
o საფასურის გადახდა სამრეწველო ნარჩენების გატანაზე (ნაგავი)
o საფასურის გადახდა (წყალი/კანალიზაცია)

დანართი 2
მინიმალური ნორმები 2017 წ.
მინიმალური გარანტირებული შემოსავალი – მინიმალური ნორმები საცხოვრებლის ქირაობაზე
2017 წ.
პირების წრე
ადამიანი უოჯახო/მარტოხელა მშობელი 100 %
ცოლქმრული წყვილი/თანამგზავრი ცხოვრების საერთი
მეურნეობაში 150%
სრულწლოვანი პირი საერთო სახლის მეურნეობაში 75 %
დაწყებული მესამე წლოვანებით სრულწლოვანი პირის
საერთო საბინაო მეურნეობაში, თუ მას აქვს უფლება მიიღოს
მატერიალური დახმარება სხვა პირის მიმართ საერთო
ბიუჯეტში 50%
არასრულწლოვანი პირი უფლებით დახმარებაზე
მრავალშვილიან ოჯახებს 23 %

საარსებო
მინიმუმი

მოთხოვნა
საცხოვრებლის

შედეგი

€ 633,35

€ 211,11

€ 844,46

€ 950,02

€ 316,68

€ 1266,70

€ 475,01

€ 158,34

€ 633,35

€ 316,67

€ 105,56

€ 422,23

€ 145,67

€ 48,56

€ 194,23

მინიმალური გარანტირებული შემოსავალი – მინიმალური ნორმები ქონებაზე 2017 წ.
პირების წრე
ადამიანი უოჯახო/მარტოხელა მშობელი 100 %
ცოლქმრული წყვილი/თანამგზავრი ცხოვრების საერთი
მეურნეობაში 150%
სრულწლოვანი პირი საერთო სახლის მეურნეობაში 75 %
დაწყებული მესამე წლოვანებით სრულწლოვანი პირის
საერთო საბინაო მეურნეობაში, თუ მას აქვს უფლება მიიღოს
მატერიალური დახმარება სხვა პირის მიმართ საერთო
ბიუჯეტში 50%
არასრულწლოვანი პირი უფლებით დახმარებაზე
მრავალშვილიან ოჯახებს 23 %

საარსებო
მინიმუმი

მოთხოვნა
საცხოვრებლის

შედეგი

€ 633,35

€ 105,56

€ 738,91

€ 950,02

€ 158,34

€ 1108,36

€ 475,01

€ 79,17

€ 554,18

€ 316,67

€ 52,78

€ 369,45

€ 145,67

€ 24,28

€ 169,95

მინიმალური გარანტირებული შემოსავალი – ნორმატიული განაკვეთები პირადი მოთხოვნების
დაფარვისათვის ადამიანებზე, რომლებსაც ესაჭიროებათ დახმარება სახელმწიფო დაწესებულებაში
(13 ჯერ)

€ 67,87

ერთობლიობა მინიმალური ნორმების ყველა პირისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ ერთ
ოჯახში ან ბინაში საერთო საცხოვრებლის, შემოფარგლულია თანხით 1500,00 евро.
გამორიცხვა: მინიმალური ნორმები პირებისათვის, რომლებიც იღებენ დახმარებას
მოვლაზე ან ამაღლებულ დახმმარებას მრავალშვილიანი ოჯახების, ან მუდმივი
შრომითუუნარო პირებისთვის შემცირებას არ ექვემდებარება.

დანართი 3
ინტეგრაცია მინიმალურ ნორმებზე
მინიმალური ნორმები ინტეგრაციისათვის
პირების წრე
ადამიანი უოჯახო, ერთ პირზე
სრულწლოვანი პირი, რომელიც ცხოვრობს ცალკე ან ერთად
სხვა სრულწლოვან პირებთან ერთ ოჯახში ან ბინაში
ერთობლივი ცხოვრების, თვითოეულ პირზე
პირი, დაწყებული მესამე სრულწლოვანი პირიდან,
მცხოვრები ერთ ოჯახში ან ბინაში ერთობლივი ცხოვრების,
თვითოეულ პირზე
პირველი სამი სრულწლოვანი პირისთვის, მცხოვრები
ერთად მარტოხელა მშობელთან, რომლებიც იღებენ
მინიმალურ ნორმებს ინტეგრციისათვის, თვითოეულ პირზე
არასრულწლოვანი პირებისათვის, თვითოეულ პირზე

საარსებო
მინიმუმი

მოთხოვნა
საცხოვრებლის

შედეგი

€ 522,50

€ 300,00

€ 822,50

€ 422,50

€ 150,00

€ 572,50

€ 422,50

-

€ 422,50

€ 179,17

-

€ 179,17

€ 129,17

-

€ 129,17

ერთობლიობა მინიმალური ნორმების ყველა პირისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ ერთ
ოჯახში ან ბინაში საერთო საცხოვრებლის, შემოფარგლულია თანხით 1500,00 евро.
გამორიცხვა: მინიმალური ნორმები პირებისათვის, რომლებიც იღებენ დახმარებას
მოვლაზე ან ამაღლებულ დახმმარებას მრავალშვილიანი ოჯახების, ან მუდმივი
შრომითუუნარო პირებისთვის შემცირებას არ ექვემდებარება.

