
RSA -Доход солидарност и активност
Как функционира тази помощ ?

Какво е RSA ?
Това е месечна помощ, финансирана от департаментите и от Държавата. Тя се изплаща от CAF
или MSA. Тя е предназначена за хора, които нямат доходи или чиито трудови доходи са ниски
и отговарят на определени условия. 
 Хората  с  чуждо  гражданство  трябва  да  оговарят  на  специалните  условия  за  редовен
престой. За да се запознаете с детайлите, обърнете се към службите CAF или MSA.

Как се изчислява ? 
Сумата на RSA зависи от : 
- състава на вашето семейство,
- доходите на вашето семейство (заплати, помощи, пенсии …), 
- вашето жилище,
- вашето професионално положение. 

Тя се преизчислява на всеки 3 месеца.

Какво трябва да направите ?
На всеки 3 месеца вие трябва да декларирате вашите доходи в CAF или в MSA, попълвайки
тримесечните отчети за доходи (DTR). В противен случай, изплащането на RSA ще бъде
спряно. При каквато и да било промяна в семейното или професионално положение, както и в
доходите ви, трябва незабавно да уведомите CAF или MSA.

В какво се изразява подкрепата и съпровождането ?
Получаващият RSA има право на персонална и съобразена с неговите нужди помощ, която го
подкрепя през целия път на социална и/или професионална интеграция. 
Тя се организира от референта-отговорник. 
Това може да бъде :
-  съветник  по  професионална  заетост  (от  център  по  заетостта  -  Pôle  emploi,  PLIE),
придружаващ професионалната ви интеграция,
-  социален работник (MDSI,  CCAS...)  за  социално  подпомагане,  ако  не  сте  в  състояние  да
търсите работа веднага.
Тази подкрепа е също така и задължение и трябва да се ползва с уважение, в противен случай
може да се стигне до намаление на вашата помощ.

Допълнителни помощи са възможни
Съществуват  допълнителни  помощи  за  жилище,  здравеопазване,  мобилност.  Те  не  са
автоматични и изискват своевременна оценка на вашето положение. 

Консултирайте се с вашия референт.
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Здраве

Cъществуват  няколко  възможности  за  социално  осигуряване :  CMU
(универсално  здравно  осигуряване),  CMU-C  (  допълнително  здравно
осигуряване) или ACS (помощ за допълнително здравно осигуряване). Те се
определят в съответствие на вашето положение и при  определени условия.
Можете да получите повече информация в CPAM (Каса за първична здравна
осигуровка).

Транспорт

Можете да ползвате намаления, касаещи транспорта.
- В Митрополията (областен център) :  Ако живеете в Митрополията и сте
безработен, и търсите работа, при определено ниво на доходи, можете да
ползвате безплатен транспорт.
- В  департамент  Жиронд :  В  зависимост  от  доходите  ви,  можете  да  се
възползвате от единичната цена 0,30 евро за независимо кой ваш маршрут.
- В Акитен : картата Сезам ви позволява да пътувате безплатно с влак (24
маршрута, т.е. 12 пътувания отиване и връщане) в областта Акитен, ако сте
безработен,  търсите  работа  или  ако  вашите  доходи  не  надвишават
определена сума.

Жилище
Различни помощи ви позволяват да получите или да поддържате жилището,
в което сте. Социалният работник в MDSI или CCAS може да ви информира. 
Cъществуват социални тарифи, намаления на сметките за газ и ток.
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