ВАШ ПРИЙОМ ДО ЦЕНТРУ
ПРИХИСТКУ
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У Валлонії існують центри прихистку на середній
строк у структурі, що пропонує колективне житло та
гнучку систему супроводу.
e Stock.com

Мова йде про центри прихистку для дорослих,що
знаходяться у складних соціальних умовах, з дітьми або без.

Що таке центр прихистку?
Проживання обмежено 9 місяцями з можливістю подовження строку 3 рази по 3 місяці,
з організованою роботою команди працівників служби соціальної допомоги.
Центри прихистку надають допомогу та житло дорослим особам і дорослим з дітьми, що
знаходяться в складних соціальних умовах. Основними проблемами, з якими стикаються
такі особи, є матеріальні, соціальні, житлові, медичні та психологічні проблеми.

Що може запропонувати центр прихистку?
Родині надається кімната (або кімнати), зважаючи на кількість членів родини. Всі інші
зони й обладнання є колективними (вітальні, кухні, туалети, ванні кімнати, пральня та
сад).
Центри прихистку надають виключно харчування або харчування та житло,
залежно від центру, а також речі першої необхідності (гігієнічні засоби, засоби для
прибирання, постільна білизна). Інші речі надаються лише взамін старих, непридатних
до застосування (одяг, шкільні приналежності). Доступ до WIFI загалом доступний в
певних місцях центру прихистку.

Який супровід надає центр прихистку?
Особам, прийнятим у центр прихистку, надається супровід у наступних питаннях:

ÆÆ сприяння реалізації адміністративних прав (реєстрація, посвідчення особи);
ÆÆ сприяння реалізації фінансових прав (соціальна допомога, фінансова допомога
для родини);

ÆÆ надання додаткових послуг (система взаємного страхування, послуги лікарів і
медсестр, психологічна допомога).

Команда працівників проводить соціальну роботу для сприяння розвитку автономності
родин:

ÆÆ відкриття рахунку в банку;
ÆÆ влаштування до школи дітей та підлітків віком від 5 до 18 років;
ÆÆ пошук житла та влаштування у приватних осіб до стабілізації фінансового
становища;

ÆÆ інтеграція до соціального життя: державний центр соціальної допомоги (CPAS),
Бюро з питань народжуваності та дитинства (ONE), Служба психологічного
здоров’я (SSM), вивчання французької мови.

Загалом:

ÆÆ співпрацювати та виконувати необхідні формальності за
допомогою працівників, що знають та розуміють механізми
надання допомоги в Бельгії.

ÆÆ приймати фінансову участь в отриманні Вами житла, як

передбачено у Валлонії, а саме щонайменше 8 євро на
день на особу за харчування або 14 євро на день на особу
за харчування та житло. Сума може змінюватися залежно
від отримуваних послуг, але не може перевищувати 4/10
вашого доходу (харчування) або 2/3 вашого доходу (харчування
та житло). Цю суму слід вважати не внеском за кімнату, надану Вам
для проживання, а внеском за всі послуги, що Вам надаються.

ÆÆ дотримуватися розпорядку дня, прийнятого в центрі прихистку: час підйому та
сну, прийому їжі, розумна присутність протягом дня, відвідування зустрічей.

ÆÆ приймати організацію життя в центрі прихистку: харчування, гігієна, побутові
завдання, керівництво команди працівників.

Які послуги та речі загалом не надаються в центрі
прихистку?
Певні послуги та речі будуть доступні лише після отримання вами фінансової допомоги.
Особа, якій наданий прихисток, не може претендувати на такі послуги або речі при
заселенні:

ÆÆ не видаються карти мобільного зв’язку; не надається персональний доступ до
WIFI у кожній кімнаті;

ÆÆ центр прихистку не надає жодних грошових авансів, окрім пов’язаних із
нагальною потребою забезпечити безпеку особи (наприклад, купівля ліків, а
не зв’язку GSM).

Центр прихистку не може виконати жодне побажання, навіть якщо воно цілком
правомірне, щодо приватного житла у найближчі дні, тижні або місяці після прибуття.
Центр прихистку може припинити надання прихистку у наступних випадках:

ÆÆ недотримання правил внутрішнього розпорядку;
ÆÆ відмова співпрацювати та вимоги, несумісні з реальністю центру прихистку;
ÆÆ відмова сплачувати фінансовий внесок безпосередньо на рахунок центру;
ÆÆ крики, докори, погрози та насильницькі дії.

Створимо разом простір, де кожен знайде своє місце!
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Які умови прийому до центру прихистку?
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