
                                                                           

Допомога у надзвичайній сітуації(REM  )  

Допомога  у  надзвичайній  сітуації  це  є  розмір  економічної  допомоги  яка  встановлена
указом  ,який  має  силу  закону  від  19  травня  2020,  артікль82,  п.34 на  користь  сім'ям  які
знаходяться в тяжкий економічний сітуації, з приводу епідемії COVID-19.
Указ (d.l 41/2021) встановлює розмір допомоги на місяці березень,квітень,травень.
Заяву необхідно подавати з 7 по 30 квітня 2021 в INPS, зареєструвавшись на сайтечерез
PIN,SPID,carta  servizii(санітарна  картка),електроний  паспорт  або  через   Patronato  INAS
CISL(патронато) 
Розмір місячної допомоги становлює мінімум 400євро,максимально може досягти 800 євро,в
залежності від свладу членів сім'ї.

Componenti nucleo familiare Importo
REMTotale maggiorenni minorenni

1 1 0 € 400
2 1 1 € 480
2 2 0 € 560
3 1 2 € 560
3 3 0 € 720
4 1 3 € 640
4 2 2 € 720
5 1 4 € 720
5 2 3 € 800
5 3 2 € 800 
+ di 5 € 800 

                                                    
у  випадку  якщо  в  сім'ї  є  інвалід  у  важкому  стані  або  один  з  членів  сім'ї  є
непрацездатний,розмір виплати може встановлювати максимально840євро

Неохідні вимоги  :   
-прописка в Італії 
-бюджет сім’ї на лютий 2021 року нижче визначеного (для тих хто проживає в арендованому
житлі, поріг привищує 1/12 річної вартості арендної плати, вказаної в ІSЕЕ);                             
-вартість майна на 31.12.2020 (  банківські рахунки.майно і решта доходу задекларована в
ІSЕЕ), становить менше ніж 10.000 євро   і більше ніж 5.000 євро, і наступний дохід, від
пешого   задекларованого  до  останнього,  максимально  становить  20.000  євро  (може
перевищити на 5.000євро, у випадку якщо один з членів сім’ї непрацездатний або інвалід у



важкому  стані);
-Деkларація ІSЕЕ яка має силу DSU  на момент подачі заяви, не перевищує 15.000євро.

Не мають права  :   
-сезонні робітники,робітники туризму та курорту,
 -робітники шоу -бізнесу та спорту,
-пряма чи не пряма пенсія за вийнятком допомоги по інвалідності ,на момент  подачи заяви,
-дохід від громадянства або пенсії по громадянству,
 -робітники, місячний дохід (лордо) яких перевищує максимально поріг сімейного бюджету.

Допомога(  REM  ) робітникам по статусу  безробітний  

 -допомога надається безробітним (проживаючим на момент виплати в Італії, які закінчили
отримувати  виплату  NASPI,  DIS-Coll по безробіттю з 01/07/2021- 28/02/2021 зробили ІSЕЕ
(indicatore della situazione economica equivalente) і дохід не перевищує 30.000 євро.

Не можуть отримувати :
-сезонні робітники,
-робітники туризму та курортів,
-спортивні робітники та робітники шоу- бізнесу,
- на 23/03/2021 пенсіонери які отримують пряму чи не пряму пенсію,
- робітники які мають контракт тимчасовий ,
-крім того не можуть отримувати допомогу ті  хто отримує доход по громадянству або на
основі громадянства.
За   інформацією звертатися Patronato INAS- CISL
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