
Сторінка поширених запитань 
  
Що таке програма гарантованого доходу від United Way Сакраменто? 
Це гарантована програма доходів, яку виконує агенція United Way Capital Region California, 
починаючи з червня 2021 року. Перша фаза програми надавала щомісячну допомогу у розмірі 
$300 доларів США, без будь яких зобов'язань, для 100 домогосподарств, мешкаючих у 
Сакраменто, та завершується у травні 2023 року. У серпні 2021 року міський голова 
рекомендував виділити додаткові $750 000 доларів фінансування з фондів ARP для 
продовження програми. кошти будуть використані для розширення моделі на 80 нових 
домогосподарств із фінансуванням в розмірі $500 доларів на місяць протягом 12 місяців. Крім 
того, оцінка, проведена Каліфорнійським державним університетом Сакраменто також 
покращить розуміння результатів та досвіду учасників, перебуваючих на програмі. 
 
Чому ця програма потрібна? 
Програма гарантованого доходу United Way має на меті надання додаткового джерела доходу 
для постійної допомоги домогосподарствам у нашому регіоні, оскільки ми економічно 
виходимо з пандемії Covid-19, вона має зменшити фінансову напругу для її учасників. 
Надійність цих платежів є ключовою для загальної економічної свободи та самовизначення. 
Програма гарантованого доходу United Way має надати не лише негайну допомогу, але й 
інструменти та ресурси, аби допомогти учасникам стабілізувати економічну ситуацію. Крім 
того, учасники матимуть можливість прагнути своїх особистих економічних цілей, таких як 
можливість сплатити несподівані витрати, купівлю будинку, більш фінансово вигідне та 
стабільне працевлаштування, участь у громадянському житті спільноти та загальне зниження 
стресу у всієї сім'ї. 
 
Як подати заявку? 
Форму заявки можна знайти на веб-сайті, починаючи з 15 березня 2023 року. Будь-яка особа, 
що підходить правилам програми, може подати електронну заявку за цим посиланням. 
Заявки приймають до 23:59 14 квітня 2023 року. Заявки доступні лише в електронному 
вигляді, але мають кілька мовних варіантів. Ми співпрацюємо з мережею партнерських 
громадьских агенцій, щоб надати, за потребою, додаткову мовну чи технічну допомогу при 
заповненні. Ви також можете надіслати нам електронного листа за адресою uwgi@uwccr.org, 
якщо у вас є запитання або вам необхідна додаткова допомога з заповненням форми заявки. 
 
Хто може прийняти участь? Які вимоги до участі в програмі? 
Учасники, які можуть отримати цю програму, мають підходити по умовам доходу та 
проживання: 
 
1 Дохід: 
Домогосподарства повинні мати дохід, який нижче приведенної суми від річного заробітку на 
кількість людей: 

• 1 дорослий: $28,205  
• 1 дорослий, 1 дитина: $49,945  
• 1 дорослий, 2 дітей: $65.880  
• 1 дорослий, 3 дітей: $79,500  
• 2 дорослих: $43,201  
• 2 дорослих, 1 дитина: $64,273  
• 2 дорослих, 2 дітей: $79,500  
• Домогосподарство на 5 осіб: $93,120  
• Домогосподарство на 6 осіб: $106,740  
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• Домогосподарство на 7 осіб: $120,360  
• Домогосподарство на 8 осіб: $133,980  
• Для домогосподарств, де більш ніж 8 осіб, додайте $14,160 доларів для кожної 
додаткової людини. 
 

2 Місце проживання: 
Відповідні учасники повинні мати адресу проживання в межах міста Сакраменто. Цим 
посиланням заявники можуть скористатися для підтвердження права на проживання перед 
подачею заявки. Адреси тих, хто буде обраний випадковим чином, перевірить менеджер SGI 
або інший співробітник UWCCR. 
 
Право на подачу заявки не залежить від імміграційного статусу. 
 
Який розмір щомісячної виплати? Та скільки часу вона буде продовжуватись?   
$500 доларів на місяць протягом 12 місяців (1 рік). Перший платіж буде отримано 1 липня 2023 
року. 
 
Як будуть визначатись кандидати для отримання гарантованого доходу? 
80 претендентів, які мають право на отримання доходу, будуть вибрані в процесі лотереї. Ми 
будемо використовувати генератор випадкових чисел, щоб визначити імена претендентів, а 
потім переглянути їх заявку на право отримання програми. Ми також призначимо персональні 
зустрічі з обраними заявниками для бесіди и розуміння будь-якого потенційного впливу, який 
ця програма може мати на їх соціальну допомогу. Якщо вибрана нами заявка не підходить або 
буде відізвана самим кандидатом, ми будемо вибирати додаткових участників за допомогою 
одного і того ж рандомізованого процесу та продовжимо розглядати їх заявки, поки не буде 
обрано 80 учасників. 
 
Як дізнатися, що мене вибрали? І як швидко? 
Вибрані претенденти отримають інформацію про їх прийняття по електронній пошті та по 
телефону від співробітників United Way. 
 
Звідки надходять гроші на цю програму? 
Внаслідок відповіді федерального уряду на пандемію, Конгрес прийняв, і президент підписав 
11 березня 2021 року Американський акт плану порятунку 2021 року (American Rescue Plan Act, 
або ARPA). ARPA ґрунтується на раніше введених заходах допомоги, таких як Акт допомоги, 
підтримки та економічної безпеки за часи коронавіруса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic 
Security Act, або CARES). 
 
У серпні 2021 року міський голова Сакраменто Даррелл Штейнберг рекомендував 
використати $750,000 доларів фінансування ARPA на користь поширення програми 
гарантованого доходу, яка виконується агенціею United Way California Capital Region. Ці кошти 
будуть використані для розширення и набору нової когорти з 80 осіб, які отримуватимуть $500 
доларів США на місяць протягом 12 місяців. 
 
Чи потрібно буде повертати гроші? 
Ні, ви не повинні повертати гроші. 
 
Чи вплинуть ці гроші на отримання мною інших пільг, таких як CalFresh і CalWORKs? 
Ці кошти можуть змінити поріг загального сімейного доходу та ваше право на отримання 
інших пільгових грошей. United Way співпрацює з відповідними державними установами, щоб 
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якщо не усунути, то зменшити вплив отримання грошей від програми через виняткові дозволи 
для одержувачів проекту гарантованого доходу. Проте кожен заявник зобов’язаний дбати про 
правила щодо отримання інших пільг та зробити найкраще рішення для своєї сім'ї, якщо вони 
будуть обрані для участі в програмі. Настійно рекомендується кожному окремому 
домогосподарству додатково перевірити та підтвердити, що ці гроші не будуть впливати на 
інші пільги, особисто у свого соціального працівника в агенції, що адмініструє їхні поточні 
пільги (наприклад, Department of Human Assistance для тих, хто бере участь у програмі 
CalWORKs, або SNAP), щоб розуміти свою індивідуальну ситуацію. На отримання пільг НЕ 
вплине просто подання заяви на проект гарантованого доходу. Якщо ви подали заявку та вас 
вибрали для участі, співробітник UW проведе особисту зустріч з вами, щоб обговорити 
можливі наслідки вашої участі в програмі гарантованого доходу, та який вплив це може мати 
на поточні державні виплати, які ви отримуєте. Якщо на ваші інші доходи ця участь вплине 
негативно, ми можемо запитати вас, чи ви хотіли б відкликати свою заявку, щоб зберегти 
інші соціальні доходи. 
 
Чи буде проведена оцінка ефективності програми? 
Ми співпрацюємо з Каліфорнійським державним університетом Сакраменто, щоб проводити 
опитування, через які ми будемо оцінювати переваги, які програма надає учасникам. Таке 
опитування буде проведено тричі. Перший раз опитування є обов’язковою частиною 
програми. Другий і третій рази (після отримання останнього платежу та знову через 6 місяців) 
опитування є дуже рекомендованим але добровільним. Подарункова картка на суму $25 
доларів США надсилатиметься кожного разу за відповіді у цих опитуваннях. Ваш внесок у цих 
опитуваннях стане безцінним відгуком, який допоможе нам краще зрозуміти вплив програми 
та може бути важливим для майбутнього розширення гарантованого доходу. Тих, хто не 
зможе бути відібраним для отримання коштів, також запитають, чи хочуть вони взяти участь 
в опитуванні. Перші 80, які підтвердять своє бажання взяти участь в опитуванні через коротку 
онлайн-форму, отримають про це повідомлення електронною поштою або телефоном. Ця 
група також буде відзначена подарунковими картками на $25 доларів США за участь в 
опитуванні. Можливість порівнювати дані між вибраними для отримання коштів і тими 
учасниками опитування, які не отримали кошти, є дуже важливою для процесу дослідження. 
 
Що мені потрібно буде зробити для участі в опитуваннях? 
Опитування будуть надіслані як учасникам програми так і тим, кого не вибрали для участі, 
через електронну пошту. Відповіді на запитання займуть приблизно 20-30 хвилин. 
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