
ТІ, ХТО ЗАВДЯКИ ПІЛЬГАМ ВІД 
ПРОГРАМИ AUXÍLIO BRASIL, 
ОТРИМУЮТЬ ЩОМІСЯЧНИЙ 
ДОХІД, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 

210
НА ОСОБУ

Ознайомтеся з   
 AUXÍLIO-BRASIL, 
новою програмою, яка замінить 
програму Bolsa Família 
Інформація для біженців, 
шукачів притулку та мігрантів

AUXÍLIO BRASIL - це нова програма 
соціальних грошових переказів, що 
спрямована на зменшення бідності 
та крайньої бідності серед сімей та 
сприяння розвитку дітей та підлітків.

Щоб отримати доступ до них, ваша сім’я повинна 
бути зареєстрована в Єдиному реєстрі соціальних 
програм (Cadastro Único, також відомий як 
CadUnico). Будь ласка, зверніться до найближчого 
довідкового центру соціальної допомоги (CRAS) або 
перейдіть за посиланням meucadunico.cidadania.
gov.br для отримання додаткової інформації.   
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Хто має право на 
ї ї отримання? 
(Незалежно від національності)

Як отримати 
доступ до пільг?

Cім’ї, що перебувають під законом про емансипацію*

ЩОМІСЯЧНИЙ ДОХІД 
ДОМОГОСПОДАРСТВА ДО

105
НА ОСОБУ

ЩОМІСЯЧНИЙ ДОХІД 
ДОМОГОСПОДАРСТВА ВІД

БРАЗИЛЬСЬКИХ 
РЕАЛІВ 

БРАЗИЛЬСЬКИХ 
РЕАЛІВ 

БРАЗИЛЬСЬКИХ 
РЕАЛІВ 105 ДО 210

НА ОСОБУ

Сім’ї, що перебувають 
у крайній бідності

Сім’ї, що перебувають 
у бідності

*Ці домогосподарства 
мають право продовжувати 
отримувати допомогу Auxílio 
Brasil протягом двох років 
за умови, що щомісячний 
дохід на особу не перевищує 
525 бразильських реалів

 УВАГА: якщо збільшення доходів залежить від пенсії, 
відставки, постійних соціальних пільг, що виплачуються 
державним сектором, або від програми безперервних 
грошових виплат (BPC), то максимальний період 
відповідно до закону про емансипацію становить 1 рік.

 УВАГА: немає жодної гарантії негайної сплати 
пільг Auxílio Brasil після реєстрації, навіть якщо 
ваша особиста інформація в CadUnico є актуальною 
і ви відповідаєте всім вимогам відповідності. Немає 
встановленого терміну для надання вам пільг. 

Натисніть тут, щоб дізнатися, як діяти у разі 
зменшення прибутку до кінця періоду дії закону 
про емансипаціюo

Щоб перевірити, чи маєте ви право на 
пільги, або в разі подальших запитань, 
будь ласка, зверніться до найближчого 
CRAS або зайдіть у додаток Auxílio Brasil

Виплата 
допомоги на 
ранньому 
дитинстві (BPI)

Допомога для подолання 
крайньої бідності (BSP)

Виплата за складом 
сім’ї (BCF)

У додатку CAIXA Auxílio Brasil ви можете 
переглянути переваги, надані вашій сім’ї, 
що будуть виглядати наступним чином:

Можна повернутися до Програми з 
пріоритетом через  гарантоване повернення 
за умови, що ви відповідаєте всім вимогам 
для отримання пільг Auxílio Brasil.

У такому випадку зворотна виплата 
пільг Програми сім’ї відсутня.

Виплати можуть здійснюватися 
через наступні рахунки:
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Як дізнатися, які переваги 
отримає моя сім’я?

Умови для продовження 
отримання пільг

Як я можу його 
отримати?

Графік 
оплати

Що робити, якщо до кінця 
дії правила про емансипацію 
у мене зменшиться дохід 
або я вирішу добровільно 
покинути програму? 

Скільки я можу 
отримати?

130
 НА ДИТИНУ

65
НА ОДНОГО ЧЛЕНА СІМ’Ї 
В ЦИХ СИТУАЦІЯХ

НЕ МЕНШЕ 

400 НА ДОМОГОСПОДАРСТВО 
НА МІСЯЦЬ ДО ГРУДНЯ 
2022 РОКУ

СУМА НА ОДИН ВИД ПІЛЬГ

Домогосподарства 
з дітьми у віці від 
0 до 3 років.

Домогосподарства з вагітними 
та годуючими жінками, а також 
з молодими дорослими людьми 
віком від 18 до 21 року, які 
здобувають базову освіту

Змінна сума, що підлягає виплаті, коли дохід сім’ї не 
перевищує 105 BRL на особу на місяць (навіть після 
поєднання пільги з іншими джерелами доходу, враховуючи 
всіх членів домогосподарства)

 BPI  для допомоги на раннє дитинство

 BSP  допомога для подолання крайньої бідності

 BCC  для дітей, які мають право на отримання 
допомоги за сімейним складом

 BCA  для підлітків, які мають право на отримання 
допомоги за сімейним складом

 BCJ  для молодих дорослих, які мають право на 
отримання допомоги за сімейним складом

 BCG  для вагітних, які мають право на отримання 
допомоги за сімейним складом

 BCN  для жінок, які годують та які мають право на 
отримання допомоги за сімейним складом

Усі діти до 7 років повинні:

Дотримуватися графіку імунізації

Пройти медичну оцінку зросту і ваги

Усі діти віком від 4 до 5 років повинні:

Мати рівень відвідуваності 
школи не менше 60%

Усі підлітки та молоді дорослі віком від 16 до 21 
року повинні:

Мати рівень відвідуваності школи 
не менше 75%

Вагітні жінки повинні:

Отримувати пренатальний 
догляд

 УВАГА: Для тих 
сімей, які брали участь 
у програмі Bolsa Família, 
можна використовувати 
картку Bolsa Família, щоб 
зняти готівку, отриману 
від програми Auxilio Brasil. 
Правило емансипації діє 
протягом одного року.

 УВАГА: Щоб отримати виплату через Рахунок 
програми соціальної платформи, член сім’ї, 
відповідальний за домогосподарство, не повинен мати 
інших способів ведення рахунку або повинен подати 
запит на цей конкретний спосіб; це також може статися, 
коли депозит не здійснюється через деякі перешкоди, 
такі як блокування рахунку, призупинення/інактивація 
або припинення.

ГАРАНТОВАНЕ ПОВЕРНЕННЯ

Сім’я може повернутися до Програми через скасування 
бронювання, яке можна надіслати протягом трьох років 
після дати скасування. 

• Цифровий рахунок 
соціальних 
заощаджень;

• Банківський рахунок;

• Рахунок програми 
соціальної платформи.

Щоб ознайомитися з графіком 
платежів, відвідайте офіційну 
сторінку Федерального уряду про 
програму Auxílio Brasil за адресою 

gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil

 КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ 

 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 КАНАЛИ ПОВІДОМЛЕНЬ  
 ПРО ЗЛОЧИНИ

Веб-сторінка Auxílio Brasil

Запитання й відповіді

gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil

gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil#saiba-mais

 УВАГА: Якщо у вас виникли проблеми під час 
отримання пільг Auxílio Brasil і ви не можете їх вирішити 
за допомогою офіційних каналів, наданих федеральним 
урядом, то Офіс державного захисника (DPU) може 
запропонувати безкоштовну правову допомогу.

Федеральний банк Caixa Econômica 
Номер телефону: 111 /  
caixa.gov.br/programas-sociais/auxilio-brasil

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН)
acnur.org/portugues/

Міжнародний надзвичайний дитячий фонд ООН 
(ЮНІСЕФ)
unicef.org

Агентство ООН з міграції (МОМ)
brazil.iom.int

Жінки ООН
onumulheres.org.br

Дзвінок анонімний і безкоштовний.

щоб повідомити про фізичне, 
сексуальне або психологічне 
насильство над жінками.

щоб повідомити про 
фізичне, сексуальне або 
психологічне насильство над 
дітьми, підлітками та іншими 
вразливими групами. 

Завантажте 
додаток CadUnico

БРАЗИЛЬСЬКИХ 
РЕАЛІВ 

БРАЗИЛЬСЬКИХ 
РЕАЛІВ 

БРАЗИЛЬСЬКИХ 
РЕАЛІВ 

Завантажте 
додаток CadUnico

Наберіть

Наберіть 

https://meucadunico.cidadania.gov.br/#/
https://meucadunico.cidadania.gov.br/#/
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil
http://gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil#saiba-mais
tel:111
http://caixa.gov.br/programas-sociais/auxilio-brasil
http://acnur.org/portugues/
http://unicef.org
http://brazil.iom.int
http://onumulheres.org.br
tel:180
tel:100
https://apps.apple.com/br/app/cadastro-%C3%BAnico/id1605659516
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.meucadunico
https://apps.apple.com/br/app/cadastro-%C3%BAnico/id1605659516
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.meucadunico

