
Інструкція 225-годинного правила  

 

Неодружений 

Правило 225-годинної роботи – це вимога, згідно з якою ви повинні виконувати вимогу до 225 годин 

звичайної та непідтримуваної роботи, якщо ви маєте продовжувати отримувати повну допомогу в 

навчанні, повну грошову допомогу або повну самоокупність і допомога на репатріацію або перехідна 

допомога.  

Якщо ви не одружені і продовжуєте отримувати повну допомогу в навчанні або грошову допомогу, ви 

повинні відповідати вимогам до 225 годин звичайної роботи без підтримки. Вимога застосовується 

незалежно від того, один ви чи проживаєте разом. 

Правило означає, що допомога вам буде зменшена, якщо ви отримували допомогу протягом принаймні 

одного року протягом трьох років і протягом останніх 12 календарних місяців у вас не було принаймні 

225 годин звичайної та непідтримуваної роботи. 

Якщо ви не відповідаєте вимогам до роботи, ваша допомога буде зменшена на 533 DKK (2021) і 534 

DKK (2022) або на 1067 DKK (2021) і 1069 DKK (2022) на місяць - залежить від того, наскільки велика 

ваша допомога. 

Якщо ваша допомога була зменшена в результаті 225-годинного правила, ви знову матимете право на 

повну допомогу, якщо протягом останніх 12 календарних місяців у вас було 225 годин звичайної 

роботи без підтримки. Усі робочі години мають бути після цього часу, коли допомога була скорочена. 

 

Подружжя 

Ви та ваш чоловік/дружина повинні відповідати вимогам до 225 годин звичайної роботи без підтримки, 

щоб ви та ваш чоловік і надалі могли отримувати повну допомогу на освіту, повну грошову допомогу 

чи повну самозабезпеченість та виплату на репатріацію чи перехідну допомогу. 

Правило означає, що допомога вам або вашому подружжю припиняється або зменшується, якщо ви як 

пара отримували допомогу протягом принаймні одного року протягом трьох років, і кожен з вас не мав 

принаймні 225 годин звичайної та непідтримуючої роботи протягом останніх 12 календарних місяців. 

Якщо допомога вам або вашому чоловікові/дружину буде втрачена або зменшена через правило 225 

годин, ви більше не зможете отримувати спеціальну підтримку. 

Якщо ваша допомога закінчилася або була зменшена в результаті 225-годинного правила, ви можете 

знову мати право на повну допомогу, якщо протягом останніх 12 календарних місяців у вас було 225 

годин звичайної роботи без підтримки. Усі години мають бути після часу, коли допомога зникла або 

була зменшена. 

 

Інструкція максимальних виплат щодо пільг 
 
Якщо ви отримуєте допомогу на освіту, грошову допомогу або допомогу на самозабезпечення та 

репатріацію чи виплату на перехідний період, існує обмеження щодо суми, яку ви можете отримувати 

в цілому щомісячної допомоги на освіту, грошової допомоги, допомоги на самозабезпечення та 

репатріацію або перехідної допомоги, спеціальної підтримка та житлова допомога. 

Цей ліміт називається «границею грошових виплат». Ваша допомога на освіту, грошова допомога або 

допомога на самозабезпечення та допомога на репатріацію або перехідна допомога не будуть зменшені 



в результаті граничної суми грошових виплат, але вам можуть виплачувати менше спеціального 

утримання та допомоги на житло. 

Якщо ви не отримуєте спеціальної допомоги і у вашому домогосподарстві немає нікого, хто отримує 

допомогу на житло, граничний розмір грошової допомоги не вплине на те, що ви можете отримати. 

Сума, яку ви можете отримати на повну допомогу, залежить від вашого віку, чи є ви годувальником, 

одруженим / спільно проживаєте чи самотнім. Сума також залежить від суми вашої допомоги на освіту, 

грошової допомоги або допомоги на самоокупність та допомоги на репатріацію або перехідну 

допомогу. 

Муніципалітет вирішує, скільки ви можете отримати загалом на місяць. Оплата Данія повідомляється 

муніципалітетом про те, що ви можете отримати в цілому, а потім розраховуєте, яку суму ви можете 

отримати в якості житлової допомоги та/або спеціальної підтримки. 

 

Інструкція - заявка на індивідуальні пільги 

 
Якщо ви перебуваєте в скрутному матеріальному становищі, ви можете звернутися до муніципалітету 

за фінансовою підтримкою на низку витрат (допомога в особливих випадках). 

Наприклад, ви можете звернутися за допомогою: 

• розумно виправдані поодинокі витрати, які є непередбачуваними, якщо ви шукали зміни у ваших 

стосунках 

• тимчасова допомога для сплати орендної плати, якщо вам загрожує виселення через заборгованість 

за оренду 

• медичне лікування, медицину, лікування зубів тощо, які не можуть бути підкріплені іншим 

законодавством. Лікування повинно бути необхідним і обґрунтованим з медичної точки зору 

• усі форми стоматологічної допомоги, якщо Ви отримуєте пільги, що відповідають рівню допомоги 

на освіту або грошову допомогу відповідно до Закону про активну соціальну політику 

• витрати на переїзд, такі як витрати на депозит/депозит, транспортування вмісту та витрати на 

відрядження. Якщо ви отримуєте допомогу із заставою за житло, ви повинні повернути цю допомогу 

пізніше. Якщо ви хочете переїхати в інший муніципалітет, ви повинні звернутися за допомогою до 

муніципалітету, до якого ви хочете переїхати. 

• витрати у зв'язку з контактами з дітьми, які не проживають з вами. 

Це стосується всіх з низьким рівнем доходу, але не тих, хто є національним пенсіонером чи 

достроковим пенсіонером за старою схемою. Натомість у вас є можливість подати заявку на особисту 

добавку або оздоровчу добавку. 

 
Як правило, ви не можете отримати допомогу на понесені витрати до того, як звернетеся за 

допомогою до муніципалітету. 

 

Муніципалітет займає позицію в кожному конкретному випадку і наголошує: 

• ваші доходи та витрати, а також ваші заощадження та багатство 

• ваша сімейна ситуація 

• ваша здатність передбачити додаткові витрати 

• вид додаткових витрат 

• чи підпадають додаткові витрати під дію іншого законодавства. 

Якщо ви одружені, стосунки вашого чоловіка також включаються в загальну оцінку вашої ситуації. 

 

Якщо ви отримуєте пільги, що відповідають рівню допомоги на навчання або грошову допомогу, ви можете 

подати заявку на отримання субсидії на стоматологічне обслуговування після виконання. Однак це не 
стосується субсидій на стоматологічне обслуговування, які включають загальні витрати понад 10 000 



датських крон (2022 р.) Це також не стосується, якщо ви хочете звернутися до муніципалітету за допомогою 

для покриття залишку власного платежу. 


