Ajutor economic

ROMÂNĂ-RUMÄNSKA

Pentru Dvs., care sunteţi cetăţean EU şi locuiţi în comuna Umeå
Şedere în primele trei luni
Ca cetăţean EU aveţi dreptul de a studia, munci
sau doar locui în Suedia fără permis de şedere
până la trei lini. Acest lucru est valabil şi pentru
membrii familiei Dvs.
Condiţia de bază pentru dreptul Dvs. de şedere
este, printre altele, aceea de a nu constitui
o povară pentru sistemul de ajutoare economice.

Continuarea şederii după aceea
După trei luni de şedere în Suedia, ca cetăţean
EU aveţi dreptul să locuiţi în continuare aici
fără permis de şedere dacă aveţi un loc de muncă,
desfăşuraţi o activitate independentă sau căutaţi în mod
activ un loc de muncă.

Când dreptul de şedere în Suedia
a expirat
Dacă nu îndepliniţi condiţiile pentru dreptul
de şedere şi nici nu aveţi permis de şedere, nu
aveţi dreptul să staţi în Suedia şi trebuie deci să
părăsiţi ţara.
Dacă se poate presupune că un cetăţean EU
vine aici să se întreţină în mod necinstit,
să comită infracţiuni sau acte de sabotaj, acesta
poate fi obligat să părăsească ţara. Acest lucru
mai poate avea loc şi din motive legate de
ordinea şi siguranţa publică şi de siguranţa
regatului precum şi din cauza infracţiunilor.

Cerere de ajutor economic

Mai aveţi dreptul să vă continuaţi şederea şi dacă
studiaţi la o instituţie de învăţământ recunoscută
sau dacă doar locuiţi în ţară. Aceasta cu condiţia
de a avea suficiente resurse pentru a vă putea
întreţine atât pe Dvs. cât şi pe membrii familei
Dvs. şi de a avea o asigurare atotcuprinzătoare
valabilă în Suedia.

Cererea de ajutor economic se analizează în
mod individual, după nevoile fiecărei persoane
în parte, şi vi se pune condiţia să faceţi tot ce
este posibil pentru a face singur faţă nevoilor de
întreţinere personale şi ale familiei Dvs. Intenţia
este aceea ca ajutorul economic să fie temporar
şi să vă întreţineţi singur cât mai curând posibil.

Dacă sunteţi membru de familie al unui cetăţean
EU cu drept de şedere în Suedia, aveţi şi Dvs.
drept de şedere în Suedia.

Dacă vreţi să faceţi cerere de ajutor economic,
contactaţi unitatea de primire a serviciului
social din Umeå în timpul orarului de lucru.
După orarul de lucru, răspunderea serviciului
social al comunei este preluată de garda socială
[socialjour].

Dreptul de şedere al cetăţenilor EU şi al
membrilor familiilor lor există atâta vreme
cât criteriile sunt îndeplinite.

Verificare

Verificarea nevoii

Serviciul social vă va examina cererea pentru
a vedea dacă îndepliniţi condiţiile pentru
a solicita ajutor economic. Examinarea constă
din mai multe părţi. Toate condiţiile trebuiesc
îndeplinite pentru a se putea decide dacă aveţi
drept la ajutor.

Dacă serviciul social constată că aveţi drept de
şedere in Suedia, iar domiciliul este în comuna
Umeå, cererea Dvs. va fi analizată in acelaşi
mod ca şi cererile cetăţenilor suedezi. Serviciul
social verifică atunci, printre altele, dacă nevoia
poate fi satisfăcută in alt fel. De exemplu, dacă
aveţi drept de şedere pentru că desfăşuraţi
o activitate independentă, se presupune că vă
puteţi întreţine din veniturile întreprinderii,
dacă nu, trebuie să căutaţi un alt loc de muncă.
Sau dacă aveţi soţ sau soţie cu răspundere
de întreţinere în ţara mamă, nevoia poate fi
satisfăcută printr-o călătorie în ţara mamă.

Verificarea dreptului de şedere

Serviciul social verifică dacă aveţi drept de
şedere. Pentru a se putea aproba ajutor, trebuie
să aveţi drept de şedere ca activ din punct de
vedere economic. Sunteţi activ din punct de
vedere economic dacă îndepliniţi unul din
următoarele criterii:
•

Sunteţi angajat sau desfăşuraţi o activitate
independentă în Suedia.

•

Căutaţi in mod activ un loc de muncă şi
se consideră că aveţi o posibilitate reală
să de a fi angajat. Sunteţi căutător activ de
loc de muncă dacă sunteţi înscris la Oficiul
de ocupare a forţei de muncă şi sunteţi
pregătit să acceptaţi munca propusă. Trebuie
să fiţi pregătit să participaţi la activităţile
organizate în cadrul politicii pieţei de
muncă. Dacă aţi căutat un loc de muncă
timp de şase luni fără rezultat se consideră
de regulă că nu aveţi o posibilitate reală să
de a fi angajat.

•

Sunteţi membrul familiei unui cetăţean EU
cu permis de şedere conform celor două
puncte de mai sus.

Verificarea domiciliului

Se va verifica de asemenea dacă aveţi „domiciliul
adevărat” în comuna Umeå sau în altă comună.
În cadrul acestei verificări se va controla dacă
v-aţi procurat locuinţă pentru Dvs. şi familie
in comuna Umeå.

www.umea.se/omsorg

Situaţii de urgenţă
Dacă nu îndepliniţi condiţiile de mai sus în
legătură cu dreptul de şedere, domiciliu şi
nevoie, nu aveţi dreptul la alt ajutor decât la
cel legat de situaţii de urgenţă. Răspunderea
comunei Umeå pentru persoanele care locuiesc
în comună cuprinde şi examinarea nevoii de
ajutor economic în situaţii de urgenţă. În cadrul
acestei examinări serviciul social va analiza în
mod special eventualele nevoi ale copiilor.
Şi în cazul situaţiilor de urgenţă serviciul social
verifică dacă nevoia Dvs. poate fi satisfăcută
în alt fel. De aceea, ca solicitant trebuie să fi
examinat în primul rând posibilităţile de ajutor
prin ambasadă sau consulat. Dacă serviciul
social consideră că sunteţi într-o situaţie de
urgenţă, care nu poate fi rezolvată în alt fel,
poate fi acordat ajutor sub formă de ajutor de
mâncare, cazare sau călătorie în ţara mamă.

Contact
Informaţii suplimentare şi date de legătură găsiţi
pe pagina internet a comunei Umeå:
www.umea.se/omsorg

