Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Hinweise
Leistungshöhe
Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, erhalten Geldleistungen in
folgenden Höhen:
Regelbedarfsstufen nach § 3, 3a
1 alleinstehende Erwachsene
2 zusammenlebende Erwachsene / Erwachsene in

Ab 01.01.2022
367,00 €
330,00 €

Gemeinschaftsunterkünften

3 Erwachsene bis 25 bei Eltern
3 Erwachsene in stat. Einrichtung
4 im Alter von 14 -17 Jahren
5 im Alter von 6 – 13 Jahren
6 im Alter von 0 – 5 Jahren

294,00 €
294,00 €
326,00 €
283,00 €
249,00 €

Zusätzlich können noch weitere Leistungen bewilligt werden (s.u.). So können beispielweise die Kosten der
Unterkunft und für Strom beantragt werden, wenn sie bereits privat in einer Wohnung wohnen.
Bei Unterbringung in Pensionen / Hotels werden ggf. Geldleistungen aufgrund der Versorgung vor Ort
abgezogen.
Pflichten
Nicht jede Person hat einen Anspruch auf staatliche finanzielle Hilfe. So sind Antragssteller und
Leistungsempfänger verpflichtet, mitzuteilen, wenn sie über Vermögen oder über Einkommen verfügen.
Das Vermögen und Einkommen wird mit dem Anspruch nach § 7 AsylbLG verrechnet und ggf. ergibt sich,
dass kein Anspruch mehr auf Leistungen nach dem Gesetz besteht. Aus diesem Grund sind
Leistungsempfänger auch verpflichtet, Änderungen ihrer persönlichen Verhältnisse, wie zum Beispiel eine
Aufnahme einer Beschäftigung, den Erhalt anderweitiger Sozialleistungen oder einen Umzug/Wegzug
sofort dem Kreissozialamt mitzuteilen.
Krankenversorgung
Über § 4 AsylbLG ist die Krankenversorgung gewährleistet. Wichtig dabei ist, dass lediglich die zur
Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände und die erforderlichen ärztlichen und
zahnärztlichen Behandlungen einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie
sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen
erforderlichen Leistungen zu gewähren sind. Hierfür erhalten Leistungsempfänger quartalsweise
Krankenscheine.
Da nicht alle medizinischen Kosten übernommen werden können, sind weitergehende Untersuchungen,
Behandlungen oder auch die Verordnungen von Hilfsmitteln vorab beim Kreissozialamt auf Prüfung der
Kostenübernahme vorzulegen.
Zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten werden Schutzimpfungen entsprechend den §§ 47, 52
Absatz 1 Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und die medizinisch gebotenen
Vorsorgeuntersuchungen erbracht. Auch die Kosten der erstmaligen Tuberkulose-Abklärung werden
übernommen.
Werdenden Müttern und Wöchnerinnen sind ärztliche und pflegerische Hilfe und Betreuung,
Hebammenhilfe, Arznei-, Verband- und Heilmittel zu gewähren.
Weitere Leistungen
Darüber hinaus können bei Bedarf nach Ermessen weitere Leistungen bewilligt werden. Diese können sehr
unterschiedlich sein, beispielsweise Mehrbedarfe bei Schwangerschaft, Möbel und Ausstattungen für
Wohnungen, Darlehen für fällige Mietkautionen. Auch weitere Kranken- und Pflegekosten fallen darunter.
Die Kostenübernahme muss in jedem Fall vorab beantragt werden.

Пільги відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку – Примітки
Грошова допомога
Особи, які отримують пільги відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку, отримують
грошову допомогу в таких розмірах:
Розмір грошової допомоги § 3, 3a
1 самотні дорослі
2 дорослі, які проживають разом /
подружжя
3 Дорослі до 25 з батьками
3 дорослі, які проживають у наданих
державою приміщеннях
4 віком 14-17 років
5 віком 6-13 років
6 віком 0-5 років

З 01.01.2022
367,00 Є
330,00 Є
294,00 Є
294,00 Є
326,00 Є
283,00 Є
249,00 Є

Крім того можуть бути затверджені інші пільги (див. нижче). Наприклад, витрати на проживання та
електроенергію можна подати, якщо ви вже проживаєте у житлі, яке самі винаймаєте.
У разі проживання в гостьових будинках/готелях послуги, надані готелем і не включені в стандартний
пакет послуг на проживання в готелі, можуть бути вирахувані з суми грошової допомоги.
Обов'язки
Не кожна особа має право на державну фінансову допомогу. Заявники та бенефіціари зобов’язані
повідомляти про наявність у них майна чи регулярних доходів. Активи та дохід будуть зараховані
проти прав відповідно до § 7 AsylbLG, і це може призвести до того, що ви більше не маєте права на
пільги згідно із законом. З цієї причини вони також зобов’язані негайно інформувати районне
управління соціального захисту про будь-які зміни в їхніх особистих обставинах, наприклад,
прийняття на роботу, отримання інших соціальних виплат чи переїзд/виїзд.
Охорона здоров'я
Охорона здоров’я також гарантується § 4 AsylbLG. Важливо, щоб лише лікування гострих
захворювань і болю, а також необхідне медичне та стоматологічне лікування, включаючи постачання
ліків і перев’язувальних матеріалів, а також інші переваги, необхідні для одужання, покращення або
полегшення захворювань або наслідків хвороб, було надано. Для цього пільговики отримують
лікарняні листки.
Тому не всі медичні витрати покриваються. З цієї причини подальші обстеження, лікування або
призначення допоміжних засобів необхідно заздалегідь подавати до районного управління
соціального захисту для перевірки цих витрат на допустимість.
Для профілактики та раннього виявлення захворювань проводяться щеплення відповідно до §§ 47,
52 ч. 1 стаття 1 дванадцятого тому Соціального кодексу та Кодексу медичних послуг та охорони
здоров’я. Також покриваються витрати на перше дослідження на туберкульоз.
Майбутнім матерям та жінкам, які нещодавно народили, надається медична та сестринська допомога
та догляд, допомога акушерки, ліки, перев’язувальний матеріал та лікувальні засоби.
Додаткові послуги
Крім того, на наш розсуд Вам будуть надані додаткові пільги, якщо це необхідно. Це можуть бути
найрізноманітніші додаткові потреби під час вагітності, меблі та обладнання для квартир, кредити на
оренду, які підлягають сплаті. Інші витрати на охорону здоров'я та обслуговування також включені. У
будь-якому випадку, прийняття на себе витрат має бути запитано заздалегідь.

