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Unterstützungsantrag Zuweisung Status S Mai 2022 1/14 

 
Antrag auf Wirtschaftliche Hilfe inkl. Deklaration  
von Einkommen- und Vermögen 

 
Заява на отримання фінансової допомоги включно з декларацією про майновий стан та доходи 
Заявление на получение финансовой помощи и декларация о доходах и имуществе 
 
Personalien Antragssteller/in 
Особисті дані заявника 
Личные данные заявителя 

 
Name  .……………………………………..... Vorname  .……………………………………... 
Прізвище     Ім'я 
Фамилия     Имя 
 
Geburtsdatum  .……………………………… Geschlecht  ☐ weiblich  ☐ männlich ☐ divers 
Дата народження  Стать                    жіноча            чоловіча          інша 
Дата рождения  Пол                       женский          ужской             другой 
 
Nationalität  .…………………………………. Muttersprache .………………………………… 
Національність    Рідна мова 
Национальность    Родной язык 
 
Adresszusatz:  c/o.…………………………… Strasse, Nr.  .…………………………………... 
Адреса      Вулиця, будинок 
Адрес     Улица, дом 
 
Postleitzahl  .…………   Zürich  Beruf  …………………………………………… 
Поштовий індекс    Професія 
Почтовый индекс     Профессия 
 
Telefon ………………………………………. E-Mail  …………………………………………..  
Телефон     Електронна пошта 
Телефон     Электронная почта 
 

Ich bin:  
Я 
Я   
☐ ledig  
неодружений/незаміжня  
не женат/не замужем 
 
☐ verheiratet/in eingetragener Partnerschaft  
у шлюбі/у зарєстрованому партнерстві  
в браке/в зарегистрированном партнерстве 
 
☐ gerichtlich getrennt  
проживаю окремо від чоловіка/дружини (визнано у суді) 
проживаю раздельно с супругом/супругой (признано в суде) 
 
☐ geschieden  
розлучена/ий 
в разводе 
 
☐ verwitwet  
вдова/вдівець 
вдова/вдовец 
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☐ im Konkubinat seit ………………   
у цивільному шлюбі з …  
в гражданском браке с…. 
 
☐ verheiratet nach Brauch seit ………………  
у неформальному шлюбі (шлюбі за звичаєм) 
в неформальном браке (браке по обычаю)  
  
Partnerschaft und Kinder  
Партнерство та діти 
Партнерство и дети 

 
Ehepartner/in oder eingetragene Partnerin/eingetragener Partner im gleichen Haushalt: 
Чоловік/дружина або зареєстрований/а партнер/партнерка, що проживають з вами в одному будинку: 
Супруг/супруга или зарегистрированный партнер, живущий с Вами в одном доме:  
 
Name  .……………………………………..... Vorname  .……………………………………... 
Прізвище     Ім'я 
Фамилия     Имя 
 

Geburtsdatum  .……………………………… Geschlecht  ☐ weiblich  ☐ männlich ☐ divers 
Дата народження    Стать                     жіноча           чоловіча          інша 
Дата рождения                                           Пол                        женский        мужской          другой 
 

Nationalität  .…………………………………. Beruf  …………………………………………… 
Національність    Професія 
Национальность    Профессия 
 

 
Haben Sie Kinder im gleichen Haushalt? 
Чи живуть з Вами в одному будинку діти? 
Вы живете в одном доме с детьми?  
 
☐ nein    ☐ ja  Falls ja, wie viele ……………. 
     ні           так                         Якщо так, то скільки 
     нет        да                        Если да, то со сколькими 
 

Falls ja, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht:  
Якщо так, то вкажіть їхні прізвище, ім’я, дату народження та стать: 
Если да, то укажите их фамилию, имя, дату рождения и пол: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Wohnverhältnisse 
Умови проживання 
Условия проживания 

 
Ich wohne/wir wohnen:  
Я живу/ми живемо 
Я живу/ мы живем 
 
☐ bei Verwandten (Kinder, Eltern, Enkel, Grosseltern) 
у родичів (у дітей/батьків/онуків/бабусь та дідусів) 
у родственников (у детей/родителей/внуков/бабушки и дедушки) 
 
☐ bei Verwandten (ab 2. Grad) oder Bekannten/Privatpersonen 
у родичів (від другого ступеня) або у знайомих/приватних осіб 
у родственников (от 2-й степени) или у знакомых/частных лиц 
 
☐ eigenes Zimmer / eigene Wohnung  
у власній кімнаті/ квартирі 
в собственной комнате/ квартире 
 
☐ andere Wohnform: ………………………………. 
інший вид проживання 
другой формат проживания 
 
Anzahl weitere Personen in Ihrem Haushalt? 
Чи проживають інші люди разом з Вами? 
Проживают ли другие люди вместе с Вами?       

 
☐ nein ☐ ja Falls ja, wie viele …….……… 
     ні                      так Якщо так, то скільки 
     нет                     да  Если да, то сколько 
 

Für wie viele Personen beantragen Sie wirtschaftliche Hilfe?  …………….. 
Для скількох людей Ви просите  допомогу? 
Для скольких человек Вы запрашиваете помощь? 

 
Einkommens- und Vermögensdeklaration 
Декларація про доходи та майновий стан 
Декларация о доходах и об имуществе 

 
Haben Sie (und Ihre Familie) seit Ankunft in der Schweiz von staatlicher Seite bereits 
Unterstützungsleistungen erhalten (Gemeinde, ZAV (Stadt Zürich))? 
Чи Ви (та Ваша родина) вже отримували державну допомогу (від громади (Gemeinde) або ZAV (Stadt Zürich))? 
С момента прибытия в Швейцарию получали ли Вы (и Ваша семья) уже поддержку от государства  
(в Gemeinde, от ZAV (Stadt Zürich))? 

☐ nein ☐ ja 
ні         так 
нет          да 
 
Falls ja, was und von wem (Namen und Adressen):  
Якщо так, то що саме та від кого (назва/адреса): 
Если да, то что именно и от кого (название/адрес): 

…………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………….… 
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Geben Sie alle Einkommen von allen Personen an, für die Sie Sozialhilfe beantragen 
(Antragsteller/in, Partner/in, eigene Kinder): 
Вкажіть доходи всіх осіб, для яких Ви просите соціальну допомогу (заявник/ця, партнер/ка, власні діти): 
Укажите доходы всех лиц, для которых Вы запрашиваете социальную помощь (заявитель, партнер, собственные дети): 

Haben Sie Einnahmen aus Erwerbsarbeit, Renten, Unterstützungen von Dritten etc.? 
Чи є у вас дохід у вигляді оплачуваної роботи, пенсії, допомоги від третіх осіб тощо? 
Есть ли у вас доход в виде оплачиваемой работы, пенсии, помощи от третьих лиц и прочего? 

☐ nein ☐ ja
ні так
нет да

Falls ja, was und von wem (Namen und Adressen): 
Якщо так, то що саме та від кого (назва/адреса): 
Если да, то что именно и от кого (название/адрес): 

…………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………….………… 

Besitzen Sie Bank-/und oder Postkonti? ☐ nein ☐ ja
Ви маєте рахунки у банку або на пошті? ні так
У Вас есть счета в банке или на почте?  нет да

Falls ja, wie viele: …………………….. 
Якщо так, то скільки 
Если да, то сколько 

davon in der Schweiz: …………………….. 
з них у Швейцарії  
из них в Швейцарии 

davon im Ausland: …………………….. 
з них за кордоном  
из них за границей 

Mit Totalbetrag von allen Konti CHF…………………….. 
Загальна сума з усіх рахунків у швейцарських франках 
Общая сумма со всех счетов в швейцарских франках  

Besitzen Sie Bargeld (über CHF 500.00)? ☐ nein ☐ ja falls ja, wieviel: ……………..… 
Ви маєте готівку (більше 500 CHF)?   ні     так  якщо так, то скільки 
У вас есть наличные деньги (больше 500 CHF)? нет     да   если да, то сколько: 

Andere Vermögenswerte? ☐ nein ☐ ja
Інші активи/майно? ні так
Другие материальные ценности? нет да

(Darlehen, Fahrzeuge, Immobilien, Kreditkarten etc.) 

falls ja, welche:        ……………………………………………………… 
(Позики, транспортні засоби, нерухомість, кредитні картки тощо) якщо так, то скільки 
(Ссуды, транспортные средства, недвижимость, кредитные карты и т.д.) если да, то какие 

Mit Totalbetrag von CHF  ………………………………………………… 
Загальна сума у CHF 
Общая сумма в CHF  
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Zahlungsadresse für Auszahlung wirtschaftliche Hilfe (falls vorhanden) 
Платіжна адреса для виплати фінансової допомоги (якщо є) 
Платежный адрес для выплаты финансовой помощи (если имеется) 
 

Name der Bank oder der Post in der Schweiz  ……………………………………………………… 
Назва банку чи поштового відділення у Швейцарії  
Название банка или почтового отделения в Швейцарии  
 

Adresse Postleitzahl und Ort  ……………………………………………………… 
Адреса, поштовий індекс та назва неселеного пункту 
Адрес, почтовый индекс и название населенного пункта 
 

Persönliche Kontonummer (IBAN) ……………………………………………………… 
Номер рахунку (IBAN)  
Номер счета (IBAN)  
 

Mitinhaber(in) des Kontos (Name und Vorname)  ……………………………………………………… 
Власник/власниця рахунку (прізвище та ім'я) 
Владелец (совладельцы) счета (фамилия и имя) 
 

Gesundheit / Arbeitsfähigkeit 
Здоров'я / працездатність 
Здоровье / трудоспособность 

 

Sind Sie aus gesundheitlicher Sicht arbeitsfähig?  ☐ nein  ☐ ja   
Чи придатні Ви для роботи за станом здоров'я?            ні      так 
Пригодны ли Вы к работе по состоянию здоровья?                          нет       да 
 

falls nein, weshalb: ………………………………………………………. 
якщо ні, то чому 
если нет, то почему 
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Rechte und Pflichten in der Sozialhilfe 

1.   Welche Rechte habe ich? 
 
Wenn Sie einen unterschriebenen Antrag auf 
Wirtschaftliche Sozialhilfe bei der AOZ 
einreichen, muss dieser von der AOZ 
beantwortet werden. 
Gegen einen schriftlichen Nichteintretens- oder 
Ablehnungsentscheid können Sie innert 30 
Tagen Einsprache bei der zuständigen 
Einspracheinstanz erheben. Die genauen 
Angaben dazu finden Sie im Abschnitt 
«Rechtsmittelbelehrung» des Nichteintretens- 
oder Ablehnungsentscheids. 
Ihre Angaben und Auskünfte gelten als 
besonders schützenswerte Personendaten 
im Sinne des Datenschutzgesetzes. 
Mitarbeitende der AOZ dürfen nur jene Daten 
bearbeiten, die für die Erfüllung des 
gesetzlichen Auftrages gemäss kantonalem 
Sozialhilfegesetz (SHG) bzw. gemäss 
kantonaler Asylfürsorgeverordnung (AfV) und 
gemäss Bundesgesetz über die Unterstützung 
Bedürftiger (ZUG) notwendig sind. Als 
unterstützte Person dürfen Sie Ihre Daten 
einsehen. 

2.   Welche Pflichten habe ich? 
 
2.1 Auskunfts- und Meldepflicht 

Wenn Sie einen Antrag auf Sozialhilfe stellen, 
müssen Sie sich persönlich ausweisen. Die 
Fragen zu Ihrer Person wie auch Fragen zu 
Ihrem Ehepartner/Ihrer Ehepartnerin oder zum 
eingetragenen Partner/zur eingetragenen 
Partnerin oder zum Konkubinatspartner/zur 
Konkubinatspartnerin sowie zu Ihren 
minderjährigen Kindern und zu den jeweiligen 
persönlichen und finanziellen Verhältnissen 
müssen Sie vollständig und wahrheitsgetreu 
beantworten. 
Gestützt auf § 18 SHG und § 28 
Sozialhilfeverordnung (SHV) bzw. § 17 AfV 
müssen Sie Ihrer Sozialarbeiterin/Ihrem 
Sozialarbeiter alle Veränderungen der 
Einkommens- und Vermögenssituation, der 
persönlichen und familiären Verhältnisse sowie 
der Wohnverhältnisse sofort und 
unaufgefordert bekannt geben (z. B. 
Wohnungswechsel, Aus- oder Einzug weiterer 
Personen, Heirat). Ebenfalls ist eine Änderung 
der Aufenthalts- oder Niederlassungs-
bewilligung zu melden. Auch der Bezug von 
Renten oder Taggeldern irgendwelcher Art, von 
Versicherungsleistungen oder finanziellen 

Unterstützungen durch Dritte ist umgehend zu 
melden. Diese Meldepflicht gilt auch bei 
Veränderungen der Einkommens- und 
Vermögenssituation sowie der persönlichen 
und familiären Verhältnisse des Ehe-
partners/der Ehepartnerin, des eingetragenen 
Partners/der eingetragenen Partnerin, des 
Konkubinatspartners/der Konkubinatspartnerin 
und der minderjährigen Kinder, wenn sie im 
gleichen Haushalt angemeldet sind. Gemeldet 
werden müssen insbesondere auch 
Erbschaften während und nach der 
wirtschaftlichen Unterstützung (bis 15 Jahre 
nach dem letzten Sozialhilfebezug). 
Ferien oder Auslandsaufenthalte müssen Sie 
Ihrer Sozialarbeiterin/Ihrem Sozialarbeiter im 
Voraus mitteilen und genehmigen lassen. Es 
besteht kein grundsätzlicher Anspruch auf 
Ferien oder Auslandsaufenthalte. Nicht 
bewilligte Abwesenheiten oder Abwesen-
heiten, die länger als bewilligt dauern, können 
zu einer Kürzung oder Rückforderung der 
Unterstützungsleistungen oder zu einer 
Leistungseinstellung führen. 
 
2.2 Minderung der 

Unterstützungsbedürftigkeit 

Anspruch auf Wirtschaftliche Sozialhilfe hat, 
wer für seinen Lebensunterhalt nicht 
hinreichend oder nicht rechtzeitig aus eigenen 
Mitteln aufkommen kann (§ 14 SHG). Gestützt 
auf diesen Grundsatz der Subsidiarität ist 
Wirtschaftliche Sozialhilfe somit nur 
auszurichten, wenn jemand sich nicht selbst 
oder mit Hilfe Dritter aus einer Notlage 
befreien kann. 
Sie sind daher verpflichtet, alle Möglichkeiten 
zu nutzen, um Ihre persönliche und 
finanzielle Situation zu verbessern. Dazu 
gehört der Einsatz der eigenen Arbeitskraft. 
Von der unterstützten Person wird ein aktiver 
Beitrag zur raschen beruflichen und sozialen 
Integration erwartet (inklusive Teilnahme an 
zumutbaren Integrationsmassnahmen). Zudem 
sind Sie verpflichtet, alle finanziellen 
Ansprüche geltend zu machen, die dem 
Anspruch auf Wirtschaftliche Sozialhilfe 
vorgehen (z. B. Taggeld- und Renten-
ansprüche, Ansprüche auf Familienzulagen 
und Alimentenbevorschussung, Ansprüche auf 
Ausbildungsbeiträge). Diese sind soweit 
zulässig an die AOZ abzutreten.  
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2.3 Befolgen von Auflagen und  
 Leistungskürzungen 

Gestützt auf § 21 SHG und § 23 SHV bzw. § 17 
AfV darf die AOZ Ihnen schriftlich Auflagen 
erteilen, zum Beispiel die Aufnahme einer 
zumutbaren Erwerbsarbeit oder die Teilnahme 
an einer Integrationsmassnahme. Erfüllen Sie 
solche Auflagen trotz dem Hinweis auf eine 
mögliche Leistungskürzung oder 
Leistungseinstellung nicht, können die 
Leistungen im Umfang von bis zu 30 % des 
Grundbedarfs für den Lebensunterhalt (GBL) 
gekürzt oder eingestellt werden. Auch allfällige 
Integrationszulagen oder Einkommens-
freibeträge können gekürzt oder nicht mehr 
ausbezahlt werden (§ 24 und § 24a SHG). 
 

2.4 Verwandtenunterstützungspflicht 

Ihre Verwandten in auf- und absteigender Linie 
(Kinder, Eltern, Enkel, Grosseltern) sind 
grundsätzlich zur Hilfeleistung verpflichtet 
(Art. 328 und 329 Zivilgesetzbuch). Werden 
finanzielle Sozialhilfeleistungen bezogen, prüft 
die AOZ eine allfällige Beitragspflicht dieser 
Verwandten, entsprechend deren finanziellen 
Möglichkeiten. 
 

2.5 Rückerstattungspflichten bei 
  rechtmässigem 
Leistungsbezug 

Gestützt auf § 27 SHG bzw. § 18 AfV sind Sie 
als unterstützte Person verpflichtet, die für sich 
und die Ehepartnerin/den Ehepartner 
respektive die eingetragene Partnerin/den 
eingetragenen Partner sowie für die 
minderjährigen Kinder rechtmässig erhaltenen 
Sozialhilfeleistungen zurückzuerstatten:  
- wenn Ihnen oder den oben erwähnten 

Personen rückwirkend Leistungen von 
Sozial- oder Privatversicherungen (z. B. 
Taggelder der Arbeitslosenversicherung, 
Leistungen der Invalidenversicherung, der 
Unfallversicherung, der Pensionskasse 
(BVG) oder des Amtes für Zusatzleistungen) 
oder von Dritten zugesprochen werden (§ 
27 Abs. 1 lit. a SHG bzw. §18 AfV Abs. 2 lit. 
a). Dabei müssen Sie höchstens die 
Sozialhilfeleistungen zurückzahlen, die 
während des Zeitraums ausbezahlt wurden, 
für den Sie nachträglich 
Versicherungsleistungen erhalten,  

- wenn Sie oder eine der oben erwähnten 
Personen aus Erbschaft, Lotteriegewinn 
oder anderen nicht auf eigene 
Arbeitsleistung zurückzuführenden 
Gründen in günstige Verhältnisse gelangen 

(§ 27 Abs. 1 lit. b SHG bzw. § 18 AfV Abs. 2 
lit. b), 

- wenn Sie oder eine der oben erwähnten 
Personen durch eigene Arbeitsleistung in 
derart günstige finanzielle Verhältnisse 
gelangen, dass eine Rückerstattung 
angemessen ist (§ 27 Abs. 1 lit. b SHG bzw. 
§ 18 AfV Abs. 2 lit. b),   

- wenn vorhandene, aber vorerst nicht 
flüssige (illiquide) Vermögenswerte (z.B. 
Grund-, Haus- oder Stockwerkeigentum, 
Anteile an Erbschaften oder sonstige 
Vermögenswerte) nachträglich verfügbar 
werden (§ 27 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit 
§ 20 SHG). 

Im Fall des Todes der unterstützten Person 
kann die Rückerstattung der ausbezahlten 
Sozialhilfeleistungen gegenüber dem Nachlass 
geltend gemacht werden (§ 28 SHG). 
Nicht zurückgefordert werden Sozialhilfe-
leistungen, die vor mehr als 15 Jahren 
ausbezahlt worden sind. Davon ausgenommen 
sind Leistungen, für die eine 
Rückerstattungsverpflichtung unterzeichnet 
oder – bei Liegenschaftenbesitz – ein 
Grundpfand eingetragen worden ist (§ 30 
SHG). 
 

2.6 Rückerstattungspflicht bei 
unrechtmässigem Leistungsbezug 
 und Strafbestimmungen 

Werden Sozialhilfeleistungen aufgrund 
unwahrer oder unvollständiger Angaben 
bezogen, so sind diese gestützt auf § 26 lit. a 
SHG bzw. § 18 AfV zurückzuerstatten. Das gilt 
auch, wenn Sie die ausbezahlten 
Sozialhilfeleistungen für andere als von der 
AOZ festgelegte Zwecke verwenden und 
dadurch bewirken, dass die AOZ diese erneut 
bezahlen muss (§ 26 lit. b SHG bzw. § 18 AfV). 
Eine solche Zweckentfremdung kann gestützt 
auf § 24 Abs. 1 lit. a Ziff. 5 SHG auch zu einer 
Leistungskürzung führen.   
Werden Unterstützungsleistungen bezogen, 
auf die kein Anspruch bestand, so gilt eine 
Rückerstattungspflicht wegen ungerecht-
fertigter Bereicherung (analoge Anwendung 
von Art. 62 ff. Obligationenrecht). Sie sind 
verpflichtet, solche aussergewöhnlichen 
Überweisungen der AOZ unverzüglich zu 
melden und zurückzubezahlen. 
Hinweis: Die AOZ ist verpflichtet, Ihre 
Anspruchsberechtigung und allfällige 
Ansprüche zu überprüfen, die Sie gegenüber 
Dritten haben. Zu diesem Zweck wird in der 
Regel zu Beginn und während Ihrer 
Unterstützung bei der Sozialversicherungs-
anstalt Zürich Ihr individueller AHV- 
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Kontoauszug eingeholt. Zusätzlich erfolgt in der 
Regel eine Anfrage beim kantonalen 
Strassenverkehrsamt. 
Bei Verdacht auf unrechtmässigen 
Leistungsbezug ist die AOZ zudem berechtigt, 
gestützt auf § 18 Abs. 4, § 47c und § 48 Abs. 2 
SHG sowie § 27 SHV bzw. § 15 und 17 AfV, die 
von der unterstützten Person gemachten 
Angaben zum Beispiel bei den betreffenden 
Amtsstellen, bei Arbeitgebern oder Vermietern 
zu überprüfen und Auskünfte bei Dritten 
einzuholen. 
Darüber hinaus ist die AOZ verpflichtet, 
Strafanzeige einzureichen, wenn Sie für sich 
oder andere Personen durch unwahre oder 
unvollständige Angaben, durch Verschweigen 
von veränderten Verhältnissen oder durch 
eine Irreführung in anderer Weise nach diesem 
Gesetz unrechtmässig Leistungen erwirken. 
Handeln Sie arglistig, müssen Sie mit einer 
Strafanzeige wegen Betrugs im Sinne von Art. 
146 StGB rechnen. Eine Verurteilung gemäss 

Art. 148a oder Art. 146 StGB kann für 
Ausländerinnen und Ausländer die 
Landesverweisung aus der Schweiz nach sich 
ziehen. 
  
3. Hinweis auf Meldepflicht an das 
Migrationsamt  
Die AOZ ist gesetzlich dazu verpflichtet, dem 
Migrationsamt des Kantons Zürich die 
Ausrichtung von finanziellen 
Sozialhilfeleistungen an Ausländerinnen und 
Ausländer (AIG) zu melden. Der Bezug von 
finanziellen Sozialhilfeleistungen kann den 
Entzug der Aufenthalts- oder 
Niederlassungsbewilligung sowie die 
Rückstufung der Niederlassungsbewilligung 
durch das Migrationsamt zur Folge haben. 
Keine Meldepflicht besteht bei Asylsuchenden, 
vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und 
Ausländern sowie vorläufig aufgenommenen 
und anerkannten Flüchtlingen. 

 

Erklärung Antragssteller/in und Partner/in 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie 
1. auf die hier aufgeführten gesetzlichen Rechte und Pflichten hingewiesen wurden,  
2. die Rechte und Pflichten in der Sozialhilfe verstanden haben,  
3. die Informationen zu den Rechten und Pflichten in der Sozialhilfe in ukrainischer und russischer 
 Übersetzung erhalten haben, 
4. alle Fragen im Antrag auf Wirtschaftliche Sozialhilfe verstanden haben, 
5.  diesen Antrag wahrheitsgemäss ausgefüllt haben. 
 
Zürich, den …………………………………… 

Unterschrift Antragssteller/in Unterschrift Partner/in 

……………………………………                               …………………………………… 
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Пам'ятка про права та обов'язки щодо соціальної допомоги 
 
1.   Пам'ятка про права та обов'язки 

щодо соціальної допомоги 
 
Якщо Ви подаєте заяву в AOZ на отримання 
фінансової соціальної допомоги, на заяву 
повинні відповісти співробітники AOZ. 
Ви можете оскаржити письмове рішення про 
неприйняття заяви або про відмову протягом 
30 днів у відповідному апеляційному органі. 
Детальну інформацію про оскарження Ви 
знайдете в розділі «Rechtsmittelbelehrung» 
(роз'яснення права на оскарження) у 
письмовому рішенні про неприйняття заяви 
або про відмову. Ваші персональні дані та 
інформація розглядаються як ті, що 
потребують особливого захисту, відповідно 
до Закону про захист даних. Співробітники 
AOZ можуть обробляти лише ті дані, які 
необхідні для виконання правового мандата 
відповідно до закону кантону про соціальну 
допомогу або відповідно до постанови кантону 
про надання притулку та відповідно до 
федерального закону про допомогу 
нужденним. Як людина, яка отримує підтримку, 
Ви можете переглядати дані. 
 
2.   Які мої обов’язки? 
 
2.1 Обов’язки надати інформацію та 

зареєструватися 

Якщо Ви подаєте заяву на отримання 
соціальну допомогу, Ви маєте надати 
посвідчення особи. Ви повинні повністю та 
правдиво відповідати на запитання про себе, 
а також на питання щодо Вашого/ої 
чоловіка/дружини або зареєстрованого/ої 
партнера/ки чи співмешканця/співмешканки, а 
також щодо своїх неповнолітніх дітей та їх 
відповідних особистих та фінансових 
обставини. Відповідно до § 18 закону про 
соціальну допомогу і § 28 постанови про 
соціальну допомогу і § 17 постанови про 
надання притулку Ви повинні негайно та 
добровільно повідомити свого соціального 
працівника про будь-які зміни у стані Ваших 
доходів та майна, особистих та сімейних 
обставинах та умовах проживання (наприклад, 
зміна місця проживання, приїзд або від'їзд 
інших осіб, шлюб). Необхідно також 
повідомляти про будь-які зміни у посвідці на 
проживання або дозволі на проживання. Також 
необхідно негайно повідомити про отримання 
пенсій або добових грошових виплат у будь-
якому вигляді, страхових виплат або 
фінансової підтримки від третіх осіб. Цей  

обов'язок повідомляти також поширюється на 
зміни у доходах та майновому становищі, а 
також на особисті та сімейні обставини 
чоловіка/дружини, зареєстрованого/ої 
партнера/ки, співмешканця/ки та неповнолітніх 
дітей, якщо вони зареєстровані в одному 
будинку. Зокрема, необхідно також 
повідомляти про спадкування, отримане як 
протягом, так і після періоду фінансової 
підтримки (протягом 15 років після останнього 
отримання соціальної допомоги). 
Ви повинні заздалегідь проінформувати свого 
соціального працівника про відпустку або 
перебування за кордоном та отримати дозвіл. 
Базового права на відпустку чи перебування 
за кордоном не передбачено. есанкціонована 
відсутність на робочому місці або відсутність 
на робочому місці довше дозволеного строку 
може призвести до скорочення або 
вилучення одержуваної допомоги або 
призупинення виплати такої допомоги. 
 
2.2 Зниження рівня потреби у 

підтримці 

Особи, які не можуть достатньою мірою або в 
належний термін забезпечувати себе за 
рахунок власних коштів, мають право на 
фінансову соціальну допомогу (§ 14 закон про 
соціальну допомогу). Виходячи з цього 
принципу субсидіарності, економічна 
соціальна допомога має надаватися лише в 
тому випадку, якщо людина не може 
самостійно або за допомогою третьої 
сторони вийти із надзвичайної ситуації. 
Тому Ви повинні використовувати всі 
можливості для поліпшення свого 
особистого та фінансового стану. Це 
включає використання Вашої власної робочої 
сили. Очікується, що людина, якій надається 
допомога, вноситиме активний внесок для 
досягнення якнайшвидшої професійної та 
соціальної інтеграції (у тому числі участь в 
передбачених інтеграційних заходах). Крім 
цього, Ви зобов'язані пред'явити всі фінансові 
вимоги, які мають пріоритет перед вимогою на 
отримання фінансової соціальної допомоги 
(наприклад, вимоги на отримання добових та 
пенсій, вимоги на отримання сімейної 
допомоги та завчасних виплат аліментів, 
вимоги на отримання допомоги на освіту). По 
можливості вони мають бути передані в AOZ. 
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2.3 Дотримання умов та скорочення 
виплат 

На підставі § 21 закону про соціальну 
допомогу та § 23 постанови про соціальну 
допомогу або § 17 постанови про надання 
притулку, AOZ може письмово поставити 
перед Вами умови, наприклад, щодо Вашого 
влаштування на оплачувану роботу або участь 
в інтеграційних заходах. Якщо Ви не 
дотримуєтеся таких умов, незважаючи на те, 
що Ви проінформовані про те, що виплати 
можуть бути скорочені або призупинені, 
виплати можуть бути скорочені в розмірі до 
30% від базового прожиткового мінімуму 
(БПМ) або призупинені. Будь-які інтеграційні 
надбавки або надбавки до доходів також 
можуть бути зменшеними або більше не 
виплачуватись (§ 24 та § 24a закону про 
соціальну допомогу). 
 

2.4 Обов’язок надавати підтримку 
родичам 

Ваші родичі по прямій висхідній і низхідній 
лініях (діти, батьки, онуки, бабусі та дідусі) 
зобов'язані надавати допомогу (ст. 328 та 
329 Цивільного кодексу). При оформленні 
матеріальної соціальної допомоги AOZ 
перевірить, чи ці родичі зобов'язані надавати 
підтримку відповідно до їхніх фінансових 
можливостей. 
 

2.5 Обов’язок відшкодування при 
правомірному отриманні виплат 

На підставі § 27 закону про соціальну 
допомогу або § 18 постанови про надання 
притулку Ви, як особа, яка отримує підтримку, 
зобов'язані відшкодувати (повернути) 
законно отримані виплати соціальної допомоги 
для себе, свого чоловіка/дружини чи 
зареєстрованого партнера/ки, а також 
неповнолітніх дітей: 

- якщо пізніше Вам або вищезгаданим 
особам було призначено виплати в 
рамках соціального або приватного 
страхування (наприклад, добові 
виплати в рамках страхування по 
безробіттю, виплати в рамках 
страхування у зв'язку з інвалідністю, 
страхування від нещасних випадків, 
виплати пенсійного фонду або 
управління додаткових виплат) або від 
третіх осіб (§ 27 абз. 1 літ. a закону про 
соціальну допомогу або §18 постанови 

-  про надання притулку абзац 2 літ. a). 
У цьому випадку Ви повинні 
відшкодувати максимальну суму 
соціальної допомоги, яка була 
виплачена у період, за який Ви згодом 
отримаєте страхові виплати, 

- якщо Ви або одна з вищезгаданих осіб 
опинилися у сприятливих обставинах у 
результаті успадкування, виграшу в 
лотерею або з інших причин, не 
пов'язаних із Вашою власною 
трудовою діяльністю (§ 27 абз. 1 літ. b 
закону про соціальну допомогу або § 
18 постанови про надання притулку 
абз 2 літ. b), 

- якщо Ви або одна з вищезгаданих осіб 
опинилися в настільки сприятливих 
фінансових обставинах у результаті 
Вашої власної трудової діяльності, що 
повернення коштів є доречним (§ 27 
абз. 1 літ. b закону про соціальну 
допомогу або § 18 постанови про 
надання притулку абз. 2 літ. b), 

- якщо наявні, але спочатку недоступні 
(неліквідні) активи (наприклад, земля, 
будинок або квартира, частка у 
спадкуванні або інше майно) згодом 
стають доступними (§ 27 абз. 1 літ. c 
разом із § 20 закону про соціальну 
допомогу). 

 
У разі смерті особи, яка отримувала 
підтримку, відшкодування виплат соціальної 
допомоги може перейти у спадок (§ 28 закону 
про соціальну допомогу). 
Виплати соціальної допомоги, здійснені понад 
15 років тому, не підлягають 
відшкодуванню. Це не стосується виплат, за 
якими підписано зобов'язання про 
відшкодування або – у разі володіння 
нерухомістю – зареєстровано іпотеку (§ 30 
закону про соціальну допомогу). 
 

2.6 Обов’язок відшкодування у 
разі незаконного отримання 
виплат та штрафні санкції 

Якщо соціальні виплати були отримані на 
підставі неправдивої або неповної 
інформації, вони мають бути повернені на 
підставі § 26 літ. a закону про соціальну 
допомогу або § 18 постанови про надання 
притулку. Це також стосується випадків, коли 
Ви використовуєте виділені соціальні виплати  
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не за призначенням і тим самим змушуєте 
AOZ виплачувати їх повторно (§ 26 літ. b 
закону про соціальну допомогу або § 18 
постанови про надання притулку. Таке 
неналежне використання може також 
призвести до скорочення виплат на підставі 
розділу 24(1)(a)(5) закону про соціальну 
допомогу.  
У разі отримання виплат, на які Ви не маєте 
права, виникає обов'язок відшкодування у 
зв'язку з безпідставним збагаченням 
(аналогічне застосування ст. 62, у подальшому 
Зобов'язального права). Ви повинні негайно 
повідомити про такі незвичні перекази AOZ і 
відшкодувати їх. 
Примітка: AOZ обов'язково перевіряє Вашу 
правомірність та будь-які претензії, які Ви 
можете пред'явити третім особам. Для цього 
зазвичай Центр соціального страхування міста 
Цюриха на початку та протягом усього періоду 
надання фінансової допомоги надає виписку з 
Вашого індивідуального рахунку AHV. Крім 
того, як правило, робиться відповідний запит в 
управління дорожнього руху кантону.  
Якщо є підозра у незаконному отриманні 
виплат, то на підставі § 18 абз. 4, § 47c та § 48 
абз. 2 закону про соціальну допомогу, а також 
§ 27 постанови про соціальну допомогу або § 
15 та 17 постанови про надання притулку, AOZ 
має право перевірити інформацію, надану 
особою, якій надається допомога, наприклад, у 
відповідних офіційних установах, у 

роботодавців чи орендодавців, а також 
отримати інформацію від третіх осіб. 
Крім того, AOZ зобов'язані подати заяву про 
скоєння злочину, якщо Ви незаконно 
отримаєте виплати для себе або іншої особи, 
надавши неправдиву або неповну інформацію, 
приховавши обставини, що змінилися, або 
ввівши в оману будь-яким іншим способом. 
Якщо Ви дієте обманним шляхом, Ви повинні 
очікувати звинувачення у шахрайстві за ст. 146 
Кримінального кодексу Швейцарії. Засудження 
за ст. 148a або ст. 146 Кримінального кодексу 
Швейцарії може призвести до депортації зі 
Швейцарії іноземних громадян. 
 
3.  Попередження про обов'язок 

інформування міграційної 
службу  

За законом AOZ зобов'язані повідомляти 
міграційну службу кантону Цюрих про 
виплату іноземним громадянам соціальної 
допомоги. Отримання фінансової соціальної 
допомоги може призвести до скасування 
посвідки на проживання або дозволу на 
проживання, а також до зниження статусу 
дозволу на проживання з боку Міграційної 
служби. 
Обов'язок інформування відсутній, якщо 
справа стосується осіб, які шукають 
притулок/захисту, тимчасово допущених 
іноземців, а також осіб тимчасово прийнятих 
та визнаних біженцями. 

 
 
Декларація заявника/ці та партера/ки 
Своїм підписом Ви підтверджуєте, що 
1. ознайомилися з переліченими тут юридичними правами та обов'язками, 
2. розумієте права та обов'язки при отриманні соціальної допомоги, 
3. отримали інформацію про права та обов'язки при отриманні соціальної допомоги українською та російською мовами, 
4. розумієте всі запитання у заяві на отримання фінансової соціальної допомоги, 
5. правдиво заповнили цю заяву. 
Цюрих, дата:  
Підпис заявника/ці Підпис партнера/ки 
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Памятка о правах и обязанностях касательно социальной помощи 
 
1.   Какие у меня есть права? 
 
Если Вы подаете подписанное заявление в 
AOZ на получение экономической социальной 
помощи, на заявление должны ответить 
сотрудники AOZ.  
Вы можете подать возражение по поводу 
письменного решения о непринятии заявления 
или об отказе в течение 30 дней в 
соответствующий апелляционный орган. 
Подробную информацию об этом Вы найдете 
в разделе «Rechtsmittelbelehrung» 
(разъяснение права на обжалование) решения 
о непринятии заявления или об отказе.  
Ваши данные и информация рассматриваются 
как персональные данные, требующие 
особой защиты, в соответствии с Законом о 
защите данных. Сотрудники AOZ могут 
обрабатывать только те данные, которые 
необходимы для выполнения правового 
мандата в соответствии с законом кантона о 
социальной помощи или в соответствии с 
постановлением кантона о предоставлении 
убежища и в соответствии с федеральным 
законом о помощи нуждающимся. Как человек, 
получающий поддержку, Вы можете 
просматривать свои данные. 
 
2.   Каковы мои обязанности? 
 
2.1 Обязанность предоставить 

информацию и 
зарегистрироваться 

Когда Вы подаете заявление на получение 
социальной помощи, Вы должны предоставить 
свое удостоверение личности. Вы должны 
полностью и правдиво ответить на вопросы 
о себе, а также на вопросы о супруге, 
зарегистрированном партнере или сожителе, а 
также о своих несовершеннолетних детях и их 
соответствующих личных и финансовых 
обстоятельствах.  
На основании § 18 закона о социальной 
помощи и § 28 постановления о социальной 
помощи или § 17 постановления о 
предоставлении убежища Вы должны 
немедленно и добровольно сообщить своему 
социальному работнику о любых изменениях 
в состоянии Ваших доходов и имущества, 
личных и семейных обстоятельствах и 
условиях жизни (например, смена места 
жительства, приезд или отъезд других лиц, 
брак). Необходимо также сообщать о любых 
изменениях в виде на жительство или 
разрешении на проживание. Необходимо  

также немедленно сообщить о получении 
пенсий или суточных денежных выплат 
любого вида, страховых выплат или 
финансовой поддержки от третьих лиц. 
Данная обязанность уведомлять также 
распространяется на изменения в доходах и 
имущественном положении, а также на 
личные и семейные обстоятельства супруга, 
зарегистрированного партнера, сожителя и 
несовершеннолетних детей, если они 
зарегистрированы в одном доме. В частности, 
необходимо также сообщать о наследстве, 
полученном как в течение, так и после 
периода финансовой поддержки ( в течение 15 
лет после последнего получения социальной 
помощи). Вы должны заранее 
проинформировать своего социального 
работника об отпуске или пребывании за 
границей и получить разрешение. Базового 
права на отпуск или пребывание за границей 
не предусмотрено. Несанкционированное 
отсутствие на рабочем месте или отсутствие 
на рабочем месте дольше разрешенного 
срока может привести к сокращению или 
изъятию получаемых пособий или к 
приостановке выплаты таких пособий.  
 
2.2 Снижение уровня потребности 

в поддержке 

Лица, которые не могут в достаточной мере 
или в надлежащие сроки обеспечивать себя 
за счет собственных средств, имеют право на 
финансовую социальную помощь (§ 14 закон о 
социальной помощи ). Исходя из этого 
принципа субсидиарности, экономическая 
социальная помощь должна предоставляться 
только в том случае, если человек не может 
самостоятельно или с помощью третьей 
стороны выйти из чрезвычайной ситуации.  
Поэтому Вы обязаны использовать все 
возможности для улучшения своего 
личного и финансового положения. Это 
включает использование Вашей собственной 
рабочей силы. Ожидается, что человек, 
которому оказывается помощь, будет вносить 
активный вклад для достижения скорейшей 
профессиональной и социальной интеграции 
(в том числе участие в предполагаемых 
интеграционных мероприятиях). Помимо 
этого, Вы обязаны предъявить все 
финансовые требования, которые имеют 
приоритет перед требованием на получение 
экономической социальной помощи 
(например, требования на получение суточных 
и пенсий, требования на получение семейных  
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пособий и предварительных выплат 
алиментов, требования на получение пособий 
на образование). По возможности они должны 
быть переданы в AOZ. 
 

2.3 Соблюдение условий и 
сокращение выплат 

На основании § 21 закона о социальной 
помощи и § 23 постановления о социальной 
помощи или § 17 постановления о 
предоставлении убежища, AOZ может в 
письменном виде поставить перед Вами 
условия, например, чтобы Вы устроились на 
приемлемую оплачиваемую работу или 
участвовали в интеграционных мероприятиях. 
Если Вы не соблюдаете такие условия, 
несмотря на то, что Вас проинформировали о 
том, что выплаты могут быть сокращены или 
приостановлены, выплаты могут быть 
сокращены в размере до 30% от базового 
прожиточного минимума (БПМ) или 
приостановлены. Любые интеграционные 
надбавки или надбавки к доходам также могут 
быть уменьшены или больше не 
выплачиваться (§ 24 и § 24a закона о 
социальной помощи).  
 

2.4 Обязанность оказывать 
поддержку родственникам 

Ваши родственники по прямой восходящей и 
нисходящей линии (дети, родители, внуки, 
бабушки и дедушки) обязаны оказывать 
помощь (ст. 328 и 329 Гражданского кодекса). 
При оформлении материальной социальной 
помощи AOZ проверит, являются ли эти 
родственники обязанными оказывать 
поддержку в соответствии с их финансовыми 
возможностями. 
 

2.5 Обязанность по возмещению при 
правомерном получении выплат 

На основании § 27 закона о социальной 
помощи или § 18 постановления о 
предоставлении убежища Вы, как лицо, 
получающее поддержку, обязаны возместить 
(вернуть) законно полученные выплаты 
социальной помощи на себя, своего супруга 
или зарегистрированного партнера, а также на 
несовершеннолетних детей:  

- если позже Вам или вышеупомянутым 
лицам были назначены выплаты в 
рамках социального или частного 
страхования (например, суточные 
выплаты в рамках страхования по  

- безработице, выплаты в рамках 
страхования в связи с инвалидностью, 
страхования от несчастных случаев, 
выплаты пенсионного фонда или 
управления дополнительных выплат) 
или от третьих лиц (§ 27 абз. 1 букв. a 
закона о социальной помощи или §18 
постановления о предоставлении 
убежища абзац 2 букв. a). В этом 
случае Вы должны возместить 
максимальную сумму социальной 
помощи, которая была выплачена в 
период, за который Вы впоследствии 
получите страховые выплаты,  

- если Вы или одно из вышеупомянутых 
лиц оказались в благоприятных 
обстоятельствах в результате 
наследования, выигрыша в 
лотерею или по другим причинам, не 
связанным с Вашей собственной 
трудовой деятельностью (§ 27 абз. 1 
букв. b закона о социальной помощи 
или § 18 постановления о 
предоставлении убежища абз. 2 букв. 
b),  

- если Вы или одно из вышеупомянутых 
лиц оказались в настолько 
благоприятных финансовых 
обстоятельствах в результате Вашей 
собственной трудовой деятельности, 
что возврат средств является 
уместным (§ 27 абз. 1 букв. b закона о 
социальной помощи или § 18 
постановления о предоставлении 
убежища абз. 2 букв. b),  

- если имеющиеся, но изначально 
недоступные (неликвидные) активы 
(например, земля, дом или квартира, 
доля в наследстве или другое 
имущество) впоследствии 
становятся доступными (§ 27 абз. 1 
букв. c вместе с § 20 закона о 
социальной помощи).  

 
В случае смерти лица, получающего 
поддержку, возмещение выплат социальной 
помощи может быть передано по наследству ( 
§ 28 закона о социальной помощи).  
Выплаты социальной помощи, совершенные 
более 15 лет назад, не подлежат 
возмещению. Это не относится к выплатам, 
по которым подписано обязательство о 
возмещении или - в случае владения 
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недвижимостью - зарегистрирована ипотека (§ 
30 закона о социальной помощи).  
 

2.6 Обязанность по возмещению 
в случае незаконного 
получения выплат и 
штрафные санкции 

Если социальные выплаты были получены на 
основании ложной или неполной 
информации, они должны быть возвращены 
на основании § 26 букв. a закона о социальной 
помощи или § 18 постановления о 
предоставлении убежища. Это также 
относится к случаям, когда Вы используете 
выделенные социальные выплаты не по 
назначению и тем самым вынуждаете AOZ 
выплачивать их повторно (§ 26 букв. b закона 
о социальной помощи или § 18 постановления 
о предоставлении убежища). Такое 
ненадлежащее использование может также 
привести к сокращению выплат на 
основании раздела 24(1)(a)(5) закона о 
социальной помощи.  
В случае получения выплат, на которые у Вас 
нет права, возникает обязанность возмещения 
в связи с неосновательным обогащением 
(аналогичное применение ст. 62 в 
дальнейшем Обязательственного права). Вы 
обязаны незамедлительно сообщить о таких 
необычных переводах в AOZ и возместить их.  
Примечание: AOZ обязательно проверяет 
Вашу правомочность и любые претензии, 
которые Вы можете предъявить третьим 
лицам. Для этого обычно в Центре 
социального страхования города Цюриха в 
начале и в течение всего периода оказания 
материальной помощи запрашивается 
выписка с Вашего индивидуального счета 
AHV. Кроме того, как правило, делается 
соответствующий запрос в управление 
дорожного движения кантона.  
Если есть подозрение в незаконном 
получении выплат, то на основании § 18 абз. 

4, § 47c и § 48 абз. 2 закона о социальной 
помощи, а также § 27 постановление о 
социальной помощи или § 15 и 17 
постановления о предоставлении убежища, 
AOZ имеет право проверить информацию, 
предоставленную лицом, которому 
оказывается помощь, например, в 
соответствующих официальных учреждениях, 
у работодателей или арендодателей, а также 
получить информацию от третьих лиц.  
Кроме того, AOZ обязаны подать заявление о 
совершенном преступлении, если Вы 
незаконно получите выплаты для себя или 
другого лица по данному закону, предоставив 
ложную или неполную информацию, скрыв 
изменившиеся обстоятельства или введя в 
заблуждение любым другим способом. Если 
Вы действуете обманным путем, Вы должны 
ожидать обвинения в мошенничестве по ст. 
146 Уголовного кодекса Швейцарии. 
Осуждение по ст. 148a или ст. 146 Уголовного 
кодекса Швейцарии может привести к 
депортации из Швейцарии иностранных 
граждан.  
 
3.  Предупреждение об 

обязанности сообщать в 
миграционную 
службу  

По закону AOZ обязаны уведомлять 
миграционное ведомство кантона Цюрих о 
выплате иностранным гражданам пособий по 
социальной помощи. Получение финансовой 
социальной помощи может привести к 
аннулированию вида на жительство или 
разрешения на проживание, а также к 
понижению статуса разрешения на 
проживание со стороны Миграционной 
службы. В случае с лицами, ищущими 
убежище, временно допущенными 
иностранцами, а также временно принятыми и 
признанными беженцами обязанность 
отчитываться отсутствует.  

 
 
Декларация заявителя и партнера 
Своей подписью Вы подтверждаете, что 
1. ознакомились с перечисленными здесь юридическими правами и обязанностями, 
2. понимаете права и обязанности при получении социальной помощи, 
3. получили информацию о правах и обязанностях при получении социальной помощи на украинском и русском языках, 
4. понимаете все вопросы в заявлении на получение финансовой социальной помощи, 
5. правдиво заполнили данное заявление.   
 
Цюрих, дата:  
Подпись заявителя Подпись партнера 
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