VADEMECUM - внесок у джерело існування
Через цю платформу ви можете попросити внесок на підтримку для вас, для ваших дітей, для
неповнолітніх, яких ви є законним опікуном. Доплату для неповнолітніх дітей можуть вимагати мати
або батько.
1. Дізнайтеся, чи відповідаєте ви вимогам
Що мені потрібно зробити, щоб мати право на внесок?
Щоб мати право на отримання гранту, ви повинні подати заяву на отримання дозволу на проживання
для тимчасового захисту до Головного управління поліції - Імміграційного управління міста, де ви
перебуваєте. Запит на грант можна подати до 30 вересня 2022 року.
На який термін надається?
Внесок нараховується щомісячними частинами в розмірі 300 євро протягом максимум трьох місяців,
починаючи з дати, зазначеної в квитанції про подання заяви про дозвіл на проживання для
тимчасового захисту.
Які умови для його отримання?
Щоб отримати щомісячну плату, ви повинні проживати самостійно (без допомоги в структурах, що
фінансуються італійською державою) принаймні десять днів протягом місяця. Виходячи з цієї вимоги,
ви можете подати заявку на виплату трьох місячних платежів, починаючи з дати, зазначеної в
квитанції про подання заяви про дозвіл на проживання для тимчасового захисту.
Які структури фінансує італійська держава?
Центри екстраординарної допомоги Cas, Sai-Reception та інтеграційна система, структури для
широкого прийому, готелі регіонів та автономних областей.
Яка процедура?
Заяву на отримання посвідки на проживання для тимчасового захисту необхідно подати в Головне
управління поліції - Імміграційне управління міста, де ви перебуваєте. Після цього ви отримаєте свій
фіскальний код, за допомогою якого ви зможете отримати доступ до платформи Департаменту
цивільного захисту та запросити внесок
Скільки?
Внесок на прожиток становить 300 євро на людину на місяць на дорослого. Батькам або носіям
правового захисту неповнолітнього до 18 років також визнається надбавка в розмірі 150 євро на
місяць за кожного неповнолітнього. Наприклад, повнолітня особа, яка має правову охорону
неповнолітнього, може отримати внесок у розмірі 450 євро на місяць.
Я є батько/ мати неповнолітніх. Як подати заявку на отримання внесок на дітей?
Якщо ви є батьком неповнолітнього, дані вашої дитини (їх) вже є на платформі. Вам залишається
лише заповнити запит.
Я є опікуном неповнолітнього і подав заяву про дозвіл на проживання для тимчасового захисту. Як
подати заявку на отримання внеску?
Якщо ви є законним опікуном однієї або кількох неповнолітніх, під час заповнення заявки на
допомогу на платформі вам доведеться завантажити рішення італійського суду, який засвідчує вашу
позицію. У цьому випадку за неповнолітіх, опікуном яких ви є, автоматично будуть додані до вашого
внеску.
Якщо ви все ще очікуєте рішення від Суду, ви можете попросити внесок лише для себе, і коли ви
отримаєте рішення Суду, який визнає вас опікуном, вам доведеться заповнити та відправити запит
електронною поштою, додавши рішення у форматі PDF.
Я маю неповнолітнього українця, який перебуває під моєю опікою, але я не маю права подавати
заяву на отримання посвідки на проживання для тимчасового захисту. Чи можу я подати заявку на
отримання внеску? Ні. Квота для неповнолітніх вважається доповненням до аліментного внеску
дорослої особи, яка має право її вимагати. А попросити внесок можуть лише ті, хто, приїхавши з
України, подали заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання.
Чи можу я подати заявку на період менше місяця?
Так. Щоб подати заявку, ви повинні перебувати в незалежному житлі (без допомоги в структурах, що
фінансуються італійською державою) принаймні десять днів протягом місяця.

Ваші твердження будуть перевірені. Якщо ви внесете неправдиву декларацію, внесок буде
скасовано, а якщо ви його вже отримали, вам доведеться його повернути. Введення в оману є
незаконним, і про вас повідомлять органи влади. Якщо ви усвідомлюєте, що не підлягаєте до вимог
щодо права на внесок, який ви просили, ви можете відмовитися від його сплати, надіславши
повідомлення на електронну пошту. Таким чином ви уникнете контролю та їх наслідків.
2. Подайте заявку на отримання гранту
Що мені потрібно, щоб заповнити заявку на платформі?
Вам потрібен ваш податковий код. Ви можете знайти його в квитанції, виданій Головним
управлінням поліції, коли ви подавали заяву про дозвіл на проживання для тимчасового захисту.
Якщо ви не отримали свій Податковий код або втратили квитанцію, зверніться до Головного
управління поліції. Вам також знадобиться електронна пошта та мобільний телефон. Якщо у вас
немає електронної пошти або мобільного телефону, ви можете ввести адреси члена сім’ї чи
товариша. Важливо, щоб вони контролювали та читати повідомлення, що стосуються вас.
Що робити, якщо персональні дані неправильні?
Якщо дані в листку персональних даних на платформі не є вашими, або містять помилки, не
приступайте до заповнення запиту, а зверніться до управління поліції, куди ви зверталися за
посвідкою на проживання для тимчасового захисту, і попросіть їх зробити виправлення.
Я намагався заповнити запит, але зіткнувся з технічною проблемою. Що я повинен зробити?
Якщо під час компіляції ви зіткнетеся з технічною проблемою, ви можете зв’язатися з технічною
підтримкою за електронною поштою apps@protezionecivile.it. Якнайшвидше з вами зв’яжуться, щоб
керувати та вирішити ваш звіт.
3. Заберіть внесок
Коли я можу зняти внесок?
Ви отримаєте SMS від італійської пошти. З цього моменту ви зможете зняти внесок.
Як правило, якщо ви відправите запит на внесок до 20 числа місяця, ви зможете отримати внесок у
перші десять днів наступного місяця.
Де я можу отримати внесок?
Зібрати внесок готівкою можна в будь-якому поштовому відділенні. Не забудьте мати з собою
документ, що посвідчує особу, з яким ви подавали заяву на отримання посвідки на проживання для
тимчасового захисту, та квитанцію про отримання заяви від Головного управління поліції, де вказано
ваш Фіскальний кодекс.
Чи можу я делегувати когось для збору мого внеску?
Ні. Ви повинні забирати свій внесок особисто.
Коли я маю право забирати внесок?
З моменту отримання SMS від італійської пошти у вас є два місяці, щоб отримати внесок. Якщо ви не
заберете його протягом цього часу, він буде скасований.
4. Поновити або доповнити запит
Я вже подав заявку на внесок. Що мені потрібно зробити, щоб подати заявку на отримання
наступних зборів?
Якщо ви не отримали повну суму (три щомісячні платежі), перейдіть на платформу, натисніть «Запит
на внесок» і заповніть новий запит. Ви можете подати новий запит лише після SMS від італійського
поштового відділення з повідомленням про стягнення попереднього збору.
Я подав запит на внесок, а тим часом італійський суд засвідчив вироком мій статус законного опікуна
неповнолітнього. Як заповнити запит?
Ви повинні надіслати PDF-файл рішення суду, який підтверджує ваш статус законного опікуна, на
адресу електронної пошти, яку вам було повідомлено під час подання запиту

