AKTİF DAYANIŞMA GELİRİ
NASIL ÇALIŞIR ?
RSA Nedir ?
Bu bir aylık ödenektir Finansmanı bölge ve devlettir. Bunlar CAF veya MSA tarafından ödenir.
Az gelirli veya hiç geliri olmayan kişilerin durumuna göre verilir.
• Yabancıların oturum şartlarına göre geniş bilgi için CAF veye MSA dan bilgi alınır.

Nasıl Hesaplanır ?
RSA miktarı niye bağlıdır :
• Ailenin kişi sayısına göre
• Ailenin gelirleri (Iş geliri,pansiyon,…)
• Evin durumuna göre
• Iş durumuna göre.

Her 3 ayda tekrar hesaplanır.

Rsa almak için hangi işlemler yapılır
Her 3 ayda CAF’a veya MSA ya gelir durumunu bildirmek “Declaration Trimestrielle de Ressources”. Aksi
takdir de RSA nız askıya alınır.
Aile durumunuz da mesleki durumunuz ya da gelirinizde herhangi bir değişiklik de hemen CAF veya MSA
bilgilendirmek gerekir

Yönlendirici nedir ?
RSA alıcı kişiselleştirilmiş destek almayı hak etmiş, onun toplumsal entegrasyon programı veya profesyonel
çabalarını desteklemek için, kendi ihtiyaçlarına uyarlanmıştır.
Tek bir Danışman tarafından organize edilmektedir.
Bu danışman :
- Mesleki Danışman (pole emploi, PLIE..), Profesyonel destek için eşlik eder.
- Sosyal destek için sosyal çalışmacı (MDSI, CCAS) hemen bir iş aramıyorsanız eşlik eder.
Bu destek aynı zamanda bir yükümlülüktür ve sizin yararınızadır. Danışmanın uygulamalarına saygı duyulmalıdır. Aksi takdirde RSA nızda indirim yapılır.

Ek yardımlar mümkündür
Konut, sağlık, hareketlilik için ek yardım vardır.
Bunlar otomatik değil ve bireysel durumun bir değerlendirmesini gerektirir.
Danışmanınızdan geniş bilgi edinebilirsiniz
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Sağlık
CMU (evrensel sağlık sigortası), CMU-C (genişletilmiş sağlık
sigortası) veya ACS (daha fazla sağlık için yardım): Sosyal
güvenlik erişmek için, çeşitli olasılıklar vardır. Onlar koşullara
bağlıdır. . Siz CPAM (Birincil sağlık sigortası fonu) ile sorgulayabilirsiniz.

Seyahat (Toplu taşıma araçları ile)
Ulaşım için indirimlerden yararlanabilirsiniz.
- Metropol (Buyuk şehir) : Metropol de yaşıyor ve işsiz iseniz,
ücretsiz ulaşımdan faydalanabilirsiniz.
- Gironde’da : Gelirinize göre tek fiyattan faydalanabilirsiniz.
(0.30 kuruş) nereye olursa olsun.
- Aquitaine içinde: sésame kartı ile bedava tren yolculuğu (’24
yolculuk 12 gidiş 12 donus) yapabilirsiniz. Aquitaine’de iş
ariyorsanız veya geliriniz belli bir miktarı geçmiyorsa.

Ev
Evinizi tutmak için ve evinizde kalabilmek için, çeşitli yardımlar
vardır. Sosyal danışman MDSI veya CCAS sizi bilgilendirebilir.
Sosyal tarifelerde de gaz ve elektirik faturalarında indirim sağlar.
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