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Iнформаційна папка

Willkommen in Koblenz
Вітаємо в місті Кобленц

Шановні пані та панове,
Дуже важко уявити те, що вам навелось пережили минулих
днів та минулих тижнів.
Навіть якщо це для вас у ці важкі часи не є розрадою, я все
одно щиро вітаю вас у місті Кобленц! Ви можете без
жодних обмежень покладатись на допомогу від ваших
європейських друзів.
Місто Кобленц виступає за солідарність та згуртованість і
ми дуже хочемо зробити внесок - допомогти вам якомога
краще в ці важкі часи.
В цій папці для вас зібрано найважливішу інформацію. З
допомогою цієї папки, ви зможете дізнатись про теми
здоров’я, фінанси, робота та освіта. Додатково ви
отримаєте перелік важливих контактних осіб та
організацій.
Ми намагатимемось підтримувати вас в вашому буденному
житті якомога краще. Не вагайтеся завдавати питання в
разі неясності. Ми вам залюбки допоможемо!

З найкращими побажаннями!

Давід Лангнер,
Верховний мер міста Кобленц

Allgemeine
Informationen

Загальна інформація

Інформаційні сторінки
За цими посиланнями ви знайдете важливу для вас інформацію:
Місто Кобленц:
www.koblenz.de/ukraine
Портал допомоги http://www.germany4ukraine.de
„Germany4Ukraine“ - це інформаційна служба для біженців з України. Ця служба
є також спільним поєднанням усіх міністерств, підпорядкованих їм органів та
організацій, підтверджених федеральним міністерством внутрішніх справ та
батьківщини. Вся інформація та послуги доступні українською, російською,
англійською та німецькою мовами. Цей портал буде постійно вдосконалюватись
на подальших етапах його розширення.
Handbook Germany українською
Handbook Germany надає біженцям важливу інформацію ще з 2015 року. Проект
«Handbook Germany» керується новими німецькими медіа-мейкерами та
фінансується федеральним відомством зі справ міграції та біженців. Відтепер
вони доступні також і українською мовою: https://handbookgermany.de/de/ukraineinfo/ua.html
Федеральне міністерство внутрішніх справ та батьківщини
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukrainekrieg/faqukraine-artikel.html4
Федеральне відомство зі справ міграції та біженців
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faqukraine.html
Уповноважені федерального уряду з питань міграції, біженців та інтеграції
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine
Федеральне агентство з питань працевлаштування
https://www.arbeitsagentur.de/ukraine
Керівний дім для біженців в місті Кобленц
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/koblenz-mayen/lotsenhaus
Спільний проект усіх міністерств Рейнланд-Пфальца
www.ukraine.rlp.de
Міністерство зі справ сім’ї, жінок, культури та інтеграції
https://mffki.rlp.de/de/startseite/ukraine-krieg/faqs-fragen-und-antworten/
Споживчий центр федеральної землі Рейнланд-Пфальц
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/fluechtlingshilfe

Пам’ятка для біженців із України, які шукають тимчасовий
притулок у Федеративній Республіці Німеччина
Ця пам’ятка призначена для осіб, на яких поширюється виконавче рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 4
березня 2022 року щодо констатації існування масового припливу переміщених осіб із України у
значенні ст. 5 Директиви 2001/55/ЄС, що приводить до тимчасового захисту (Офіційний вісник ЄС L
71 від 4.3.2022 р., с. 1), які перебувають у Федеративній Республіці Німеччина.

Права й обов’язки в рамках тимчасового захисту
У зв’язку з російським вторгненням в Україну ви подали у Федеративній Республіці
Німеччина заяву на тимчасовий захист або вже отримали його. Ця пам’ятка
надасть вам інформацію щодо основних прав і обов’язків, пов’язаних із
перебуванням. Пам’ятка не містить інформацію щодо всіх аспектів, важливу для
тих, хто прибуває до Німеччини. Таку інформацію можна отримати багатьма
мовами, зокрема, українською, в інтернеті на порталі допомоги «Germany for Ukraine» за адресою https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de або https://handbookgermany.de/.
Ваше право на перебування
Навіть якщо ви ще не подали заяви у відомство у справах іноземців на тимчасовий
захист у Німеччині або не отримали його, вам дозволяється перебування в
Німеччині до 31 серпня 2022 року й без дозволу на перебування в Німеччині. Будь
ласка, зверніться все ж таки вчасно до відомства у справах іноземців, що
відповідає за ваш населений пункт, за інформацією про можливість подання заяви
й отримання дозволу на перебування для тимчасового захисту, якщо ви ще не
зробили цього. На цій інтернет-сторінці ви знайдете відомство у справах іноземців,
що відповідає за вас на місці: https://bamf-navi.bamf.de. Багато відомств у справах
іноземців на своїх інтернет-сторінках оприлюднюють інформацію щодо важливих
питань, можливості узгодження або отримання часу співбесіди й документів, що
необхідно взяти на зустріч.
Загалом після подання заяви у відповідне відомство у справах іноземців на
підставі документів, що засвідчують вашу особу, і реєстрації ваших особистих
даних ви отримаєте тимчасове підтвердження (Fiktionsbescheinigung) про статус
вашого перебування у Німеччині. Після цього на вас буде оформлено картку, що в
єдиному форматі зможе засвідчити ваше право на перебування в Європейському
Союзі. Але може статися й так, що замість картки ви отримаєте дозвіл на
перебування у вигляді наклейки в паспорті.

За допомогою тимчасового підтвердження, а пізніше картки або наклейки в
паспорті ви зможете підтвердити своє право на перебування у Німеччині. У цих
документах також зазначається, як довго попередньо триватиме цей захист.
Якщо ви відповідаєте критеріям для отримання дозволу на проживання з інших
причин, ви можете подати іншу заяву на такий дозвіл і пізніше. Інформацію щодо
критеріїв ви можете отримати у відомстві у справах іноземців, що відповідає за
вас.
У багатьох відомствах у справах іноземців заяву можна подати і в онлайн-форматі
через інтернет-сторінку www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de. Онлайн-сервіс
пропонується в них, зокрема, і українською мовою. Через онлайн-сервіс ви
дізнаєтеся також, яке відомство відповідає за вас. Після подання онлайн-заяви ви
одержите документ із внесеними вами даними й інформацією щодо подальших дій.
Згодом заяву буде передано до відомства у справах іноземців, що відповідає за
вас. Воно зв’яжеться з вами. На інтернет-порталі ви знайдете також інформацію
щодо інших питань про право на перебування. Якщо у вашому відомстві не можна
подати онлайн-заяву через портал Germany4Ukraine, запитайте, будь ласка, у
відомстві, чи є там власний онлайн-сервіс.
Закордонний паспорт і проїзний документ
У разі відсутності у вас дійсного закордонного паспорта за певних умов ви можете
отримати проїзний документ іноземця. З питанням щодо цього зверніться, будь
ласка, у відомство у справах іноземців, що відповідає за вас.
Працевлаштування
Якщо ви отримали документ, у якому німецькою мовою написано
«Erwerbstätigkeit erlaubt»,
ви можете здійснювати в Німеччині трудову діяльність. Але до одержання такого
документа ви не маєте на це права. Будь ласка, ознайомтеся з обов’язками, що в
разі працевлаштування випливають для вас у зв’язку з податковим правом і
соціальним страхуванням. Початкову інформацію як найманий працівник ви
отримаєте й у Федеральній агенції зайнятості (https://www.arbeitsagentur.de/).
Просимо звернути увагу на те, що в разі здійснення трудової діяльності в Німеччині
на вас у цілому поширюються німецькі приписи (мінімальна зарплата, норми
соціального страхування, податкове законодавство). Це стосується й онлайндіяльності для іноземних роботодавців. Роботодавці, які забезпечують зайнятістю
осіб, котрі перебувають у Німеччині відносно тривалий час, мають дотримуватися

німецького законодавства й зареєструватися в Німеччині – навіть якщо мають
місце проживання в іншому місці.
Ви можете також здійснювати індивідуальну підприємницьку діяльність. Будь
ласка, ознайомтеся з тим, які додаткові дозволи ви маєте отримати для цього у
відповідних органах влади або які дані маєте там надати, передусім – у відомстві
реєстрації й нагляду за підприємницькою діяльністю й у податково-фінансовому
управлінні. З цих питань ви можете звернутися й у відповідний консультаційний
центр, наприклад, у Торговельно-промислову палату (https://www.ihk.de/).
Якщо ви маєте закінчену професійну або закінчену вищу освіту й у вас виникли
запитання щодо визнання професії, ви можете звернутися за консультацією
(німецькою/англійською мовами) у службу «Гаряча лінія з питань
працевлаштування й життя в Німеччині», контактні дані якої розміщено нижче:
телефон: +49 30 1815 1111 (понеділок - п’ятниця, 08:00 - 18:00 год.
центральноєвропейського часу)
Ел. пошта: www.make-it-in-germany.com/de/mail
Особливості розподілу до місць проживання, їхні скасування або зміна
Загалом ви можете вільно пересуватися в межах Німеччини. Але поки ви
отримуєте для забезпечення життя допомогу й підтримку (соціальні виплати), може
статися, що вам доведеться залишатися у певній визначеній громаді. Цим
досягається рівномірний розподіл коштів для забезпечення життя в усій країні.
Якщо на вас поширюється таке обмеження, вас поінформували про нього.
Обмеження у праві вибору місця проживання може бути скасованим, якщо ви або
один із членів сім’ї, наприклад, зможете самостійно забезпечувати себе або будете
змушені поміняти місце проживання, аби самостійно забезпечувати своє життя.
Таке правило діє і в разі, якщо ви маєте намір розпочати отримання професійної
або вищої освіти. Обмеження у виборі місця проживання може бути скасованим і з
інших міркувань, наприклад, для возз’єднання розірваної сім’ї. Обмеження у праві
вибору місця проживання не є забороною на поїздки. У межах Німеччини ви
можете вільно пересуватися, але не можете міняти місце проживання.
Ви можете подати заяву і на перенесення місця проживання до іншої країни-члена
Європейського Союзу. Якщо таку заяву буде задовільнено, ви отримаєте
«підтвердження про зміну місця проживання». У цьому підтвердженні буде також
зазначено, куди вам – із цим документом – треба з’явитися в іншій країні-члені ЄС.
Будь ласка, з усіх питань щодо обмеження у праві вибору місця проживання і зміни
місця проживання звертайтеся до відомства у справах іноземців, що відповідає за
вас, а не до відомства реєстрації громадян.

Поїздки в межах Шенгенської зони
Якщо ви отримали картку або дозвіл на перебування у вигляді наклейки в паспорті,
що підтверджують ваше право на перебування (не тимчасове підтвердження), ви
можете подорожувати з нею і разом із дійсним закордонним паспортом або
проїзним посвідченням іноземця строком до 90 днів протягом 180 днів і до інших
країн Шенгенської угоди, якщо можете профінансувати таку поїздку. Але без
дозволу іншої країни ви не можете там працювати. Винятком є звичайна для
ділових поїздок діяльність (наприклад, відвідування виставок або проведення
ділових зустрічей за дорученням вашого німецького роботодавця).
Скасування права на перебування та недопущення цього
Якщо ви перебуваєте за межами Німеччини понад шість місяців, ваше право на
перебування буде скасовано. Якщо ви хочете залишити Німеччину з тимчасовою
метою більше ніж на шість місяців, наприклад, для довготривалого відвідування
рідних за кордоном або в робочих справах, попросіть відомство у справах
іноземців перед цим продовжити цей строк. У цьому разі дозвіл на перебування не
буде скасовано, якщо ви знову в’їдете до Німеччини в рамках дозволеного
відомством у справах іноземців строку.
Додаткова інформація
У цій пам’ятці йдеться лише про ваше право на перебування. На перших порах
вашого перебування в Німеччині вам знадобиться інформація, що виходить за
рамки викладеного в цій пам’ятці.
За адресою www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de ви знайдете чимало інформації,
зокрема, щодо таких питань:







житло,
фінансова підтримка,
медичне забезпечення,
оволодіння мовою,
робота й допомога у працевлаштуванні,
освіта й відвідування школи.

Важлива інформація
На початку вашого перебування в Німеччині в разі потреби в допомозі ви
здебільшого маєте право отримувати соціальні виплати згідно з Законом про
надання допомоги особам, які претендують на отримання притулку. Заяву на
отримання цих соціальних виплат треба подавати в місцевий орган надання
підтримки (відомство соціального забезпечення).

У зв’язку із внесенням змін до законодавства з 1 червня 2022 року ви можете
отримувати соціальні виплати згідно з Кодексом соціального забезпечення ІІ або
ХІІ, якщо ви подали заяву на отримання дозволу на перебування для тимчасового
захисту, ваші (біометричні) дані в цьому зв’язку було взято на облік, а як
засвідчення подання заяви вам було видано тимчасове підтвердження або якщо ви
вже отримали дозвіл на перебування для тимчасового захисту. Отримання такої
підтримки спрощується для одержувачів. У цьому разі змінюється й відомство, у
яке ви можете подати заяву на отримання соціальних виплат. Якщо ви
відповідаєте зазначеним вище критеріям, для подання заяви звертайтеся, будь
ласка, у центр зайнятості Федерального агентства зайнятості. Навіть якщо ви
раніше вже отримували виплати згідно з Законом про надання допомоги особам,
які претендують на отримання притулку, вам необхідно якнайскоріше подати нову
заяву в центр зайнятості, що відтепер відповідає за ці питання.
Відповіді на запитання






щодо ваших документів і податково-правових і соціально-правових аспектів,
щодо відкриття рахунку, мобільного зв'язку, інтернету, оренди житла,
як вам отримати водійське посвідчення ЄС на підставі власного водійського
посвідчення,
як вам поінформувати осіб, які, можливо, розшукують вас, про свої контактні
дані та про те, що ви знайшли захист і
як вам зареєструватися за місцем проживання (система реєстрації),

ви знайдете на інтернет-порталах https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de і
https://handbookgermany.de/, а також на інтернет-сторінках відомства у справах
іноземців, що відповідає за вас, і в інших пам’ятках, які ви можете отримати у
відомствах у справах іноземців.

Що та де я можу знайти?
Koblenzer Unikate Kaufhaus: Wallersheimer Weg 60-64, Koblenz-Lützel
•
•

Номер телефону: 0261 / 88 98 68 33
Часи роботи: пн-пт., 8:00 - 18:00

Приймають використані речі, такі, як меблі, техніка, одяг, тощо. Ці речі
перепродають за невеликі гроші, які покривають витрати на працівників і
приміщення магазину. Серед іншого, тут так само робиться внесок у професійну
інтеграцію знедолених людей. Доставка меблів також можлива. Робота йде у
співпраці з Alldienst Koblenz.
Alldienst Koblenz: Hoevelstraße 22, 56073 Koblenz
•
•

Номер телефону: 0261 / 942 950
Часи роботи: пн-вт. та чт-пт., 9:00 - 12:00 та 12:30 - 15:00; ср. 10:00 - 12:00

Приймають використані меблі, електроприлади та побутові речі. Меблі та
предмети побуту забираються за домовленістю (тел: 0261 / 889 868 33). Речі
перепродаються дешево. Виручені кошти служать для покриття власних витрат
магазину. Підтримуються заходи щодо працевлаштування знедолених людей.
Umsonst-Laden Koblenz: Stegemannstraße 31-45, 56068 Koblenz
•

Часи роботи: Кожну першу суботу місяця (за виключенням святкових днів),
10:00 - 12:30.

Приймають одяг для вагітних, немовлят та дітей. Також віддають одяг тим, в кого
немає коштів.
Diakoniepunkt Bodelschwingh Kinderkaufhaus: Bodelschwinghstraße 36g, 56070
Koblenz
•
•

Номер телефону: 0261 / 988 570 10
Часи роботи: пн-пт., 10:00 - 13:00

Приймають одяг (до 140 розміру), іграшки та обладнання для дітей, немовлят та
вагітних. Вони продаються за низькою ціною, яка покриває власні витрати
соціального магазину. Також можливо зробити пожертву, попередньо
записавшись на прийом.

Caritasverband Koblenz e.V. - Kleiderladen: Hohenzollernstraße 120, 56068
Koblenz
•
•

Номер телефону: 0261 / 139 066 00
Часи роботи: пн-пт., 9:00 - 17:00; сб. 9:00 - 13:00

Приймаються такі пожертви: одяг, взуття, ремені, сумочки, біжутерія, ковдри (які
можна прати), постільна білизна, рушники та дитячі іграшки, дрібні побутові речі,
але не книги і не електроприлади. Частково речі можна отримати безкоштовно,
а іноді - за низькими цінами.
Kleider-Shop Koblenz (DRK - Червоний Хрест Німеччини): FerdinandSauerbruch-Straße 12, 56073 Koblenz
•
•

Номер телефону: 0261 / 406 36 62
Часи роботи: пн, ср-чт., 10:00 - 14:00; вт. 12:00 - 17:00

Пожертвування приймаються через контейнери для одягу DRK та камери для
одягу DRK. Вони перепродаються за низькими цінами. Виручені кошти
призначені для соціальних проектів DRK.
Kinderladen auf der Karthause (дитячий магазин в районі Karthause):
Zwickauer Straße 20, 56075 Koblenz
•

Часи роботи: перша і третя середи місяця, 14:00 - 16:00

У підвалі будівлі парафї Святої Гедвіги (St. Hedwig) волонтери ведуть соціальний
магазин для всіх бажаючих. Там також розташований дитячий садочок.
Пропонуються такі дитячі речі, як одяг, іграшки та інші додаткові речі.
Пожертвування приймаються в дитячому садочку St. Hedwig.
„Kleiderlädchen“ («магазинчик одягу»): Pfaffendorfer Höhe, Ellingshohl 85,
56076 Koblenz (у колишніх скаутських кімнатах Євангельської Церкви Надії - in
den ehemaligen Pfadfinderräumen der ev. Hoffnungskirche).
•

Часи роботи: вт. 10:00 - 12:00, пт. 16:00 - 18:00 (взимку) та 17:00 - 19:00
(влітку).

Команда волонтерів продає за невелику ціну раніше пожертвуваний одяг, взуття,
білизну, речі домашнього користування і тощо. Пожертвування можна зробити в
робочий час.

Für
Hilfswillige:

Hilfsbörse für
Geflüchtete in Koblenz
help exchange platform
for refugees in Koblenz
Платформа допомоги
біжинцям в Кобленці

Koblenz
hilft!

بورصة تقديم المساعدة
لالجئين في كوبلنز
… weitere Sprachen folgen

Vermittlungsplattform
zur Geflüchtetenhilfe

zur Plattform
bit.ly/3Fp8Dxw

Für Hilfsgesuche:
Help requests:
Прохання про допомогу:

:طلب مساعدة

Übersetzungshilfe
help with translations
Допомога при перекладі
مساعدة في الترجمة
bit.ly/3wagpHj

Sachspenden
material donations
Пожертвування
أشياء للتبرع
bit.ly/3shTcC0

Finanzen &
Sozialleistungen

Фінанси та соціальні виплати

Які соціальні виплати ви можете отримати?

Громадяни України, які проживають в Німеччині, які підпадають під дію § 24
AufenthG, отримують пільги відповідно до правил SGB II або SGB XII, якщо це
необхідно. Обов’язковою умовою є подання Fiktionsbescheinigung або дозволу
на проживання відповідно (Aufenthaltserlaubnis) до § 24 AufenthG.

1. Пільги згідно з положеннями SGB II

Люди, які доступні для ринку праці та молодше 65 років, отримують пільги згідно
з другою книгою соціального кодексу, SGB II.
Подати заявку на отримання пільг можна в Jobcenter Koblenz.
Форма заявки та коротка інформація про неї додаються. Також ці документи
можна знайти на сайтe Stadtverwaltung та Jobcenter.
Будь ласка, подайте до заяви наступні документи:
• копія паспорта
• копія Fiktionsbescheinigung або посвідки на проживання (Aufenthaltserlaubnis)
• свідоцтво про реєстрацію (Meldebescheinigung)
• копія банківської картки
• свідоцтво про реєстрацію медичної страхової компанії

Ви можете надіслати заявку на електронну адресу:
jobcenter-koblenz.TIM@jobcenter-ge.de

або в паперовому вигляді за адресою:
Jobcenter Koblenz, Carl-Löhr-Strasse 6, 56070 Кoblenz

2. Пільги згідно з положеннями SGB XII

Люди старше 18 років, які не доступні (або більше не доступні) для ринку праці
(постійна повна непрацездатність) або яким принаймні 65 років, отримують
пільги відповідно до SGB XII від Управління у справах молоді, сім'ї, пенсіонерів
та соціальних питань міста Кобленц (Stadtverwaltung Koblenz, Amt für Jugend,
Familie, Senioren und Soziales).

Люди, які вже отримують пільги відповідно до Закону
Asylbewerberleistungsgesetz, не повинні подавати нову заяву на отримання
пільг відповідно до SGB XII.
Якщо вимога про надання пільги висувається вперше, ви отримаєте форму
заявки та необхідні документи на запит електронною поштою за адресою:
Grundsicherung@stadt.koblenz.de

3. Пільги для людей, які потребують догляду, або людей з iнвалідністю

Люди, які потребують догляду, можуть звернутися за „допомогою для догляду“.
Будь ласка зв'яжіться:
Pflege@stadt.koblenz.de

Люди, які потребують підтримки через інвалідність, можуть подати заявку на
отримання допомоги від „інтеграційної допомоги людям з інвалідністю“. Будь
ласка зв'яжіться:
Eingliederungshilfe@stadt.koblenz.de

4. За час до видачі Fiktionsbescheinigung

Якщо до видачі Fiktionsbescheinigung потрібна медична допомога та/або
допомога з прожитком, необхідно подати заяву до Управління у справах молоді,
сім’ї, пенсіонерів та соціальних питань (Stadtverwaltung Koblenz, Amt für Jugend,
Familie, Senioren und Soziales). Тоді ви отримаєте пільги відповідно до Закону
Asylbewerberleistungsgesetz.

Документи до заявки додаються та доступні на муніципальному веб-сайті
(https://www.koblenz.de/aktuelles/hilfe-ukraine/).
Вам не потрібна зустріч, щоб подати заявку. Надішліть заявку повністю
заповненою та підписаною електронною поштою: amt50.asyl@stadt.koblenz.de
(Будь ласка, вкажіть ім'я, дату народження та номер телефону)
або поштою на адресу: Stadtverwaltung Koblenz, Amt für Jugend, Familie,
Senioren und Soziales, Abteilung "Sonstige Sozialleistungen", Verwaltungshochhaus
Schängel-Center, Rathauspassage 2, 56068 Koblenz.

Якщо ви вже подали заяву до Управління у справах молоді, сім’ї, пенсіонерів та
соціальних питань, але ще не отримали письмове повідомлення, просимо
набратися терпіння. Ви отримаєте повідомлення. Якщо ви тим часом відкрили
банківський рахунок, надішліть нам банківські реквізити електронною поштою
(amt50.asyl@stadt.koblenz.de).

5. Загальна інформація

У всіх випадках необхідно відкривати банківський рахунок. Якщо у вас немає
дійсного посвідчення особи з фотографією, банки також повинні прийняти
український документ, що посвідчує особу. Також необхідно подати документ від
німецького органу (свідоцтво про запуск (Anlaufbescheinigung),
Fiktionsbescheinigung або реєстраційне свідоцтво (Meldebescheinigung)).

Будь ласка, переконайтеся, що ваше ім’я написано на поштовій скриньці, щоб
документи могли бути доставлені.

Описані процедури застосовуються до міста Кобленц. Зверніть увагу, що в
інших муніципалітетах може подати заявку інша організація.
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Інформація до cоціальнoї виплати

Sonstige Sozialleistungen
Fon: 0261-129-2299

Маючи посвідчення про прибуття (Anlaufbescheinigung) або
тимчасовий
дозвіл
на
перебування
у
ФРН
(Fiktionsbescheinigung), які посилаються на §24 закону про
проживання, або довідку про місце проживання
(Aufenthaltsbescheinigung) відповідно до §24 закону про
проживання, ви є належними до групи людей, які
мають право на фінансову підтримку відповідно до
закону про фінансову підтримку для шукачів притулку
(Asylbewerberleistungsgesetz).

Email:
amt50.asyl@stadt.koblenz.de

www.koblenz.de
Info Bushaltestelle/Linie:
www.bus.koblenz.de

Достатньо буде отриманої вами дати і часу зустрічі, яка вам
була призначена в імміграційному органі.
Якщо ви не можете самостійно заробити собі на життя
та/або
потребуєте в медичній допомозі, ви можете
подати заявку про отримання підтримки шукачам притулку
до управління зі справ молоді, сім’ї, пенсіонерів та
соціальних питань (Asylbewerberleistungen). Документи, які
для цього потрібні, знаходяться у вашій інформаційній папці
або зазначені в електронному повідомленні від
імміграційного органу разом з підтвердженням зустрічі.
Однак, для того, щоб подати документи вам не потрібна
окрема зустріч. Вам потрібно відправити ці документи
(форма та додаток 1) повністю заповненими і підписаними
і друковамі літeрамі за електронною адресою:
amt50.asyl@stadt.koblenz.de (будь ласка, з вашим повним
іменем, датою народження та вашим номером телефона)
або звичайною поштою за адресою:
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Stadtverwaltung Koblenz
Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales
Abteilung "Sonstige Sozialleistungen"
Verwaltungshochhaus Schängel-Center
Rathauspassage 2

56068 Koblenz
Запити буде оброблено в тому порядку, в якому їх було отримано. По завершенню
оброблення запита, вам буде надано рішення. В тому разі, якщо ви ще не маєте
банківський рахунок, ви отримаєте дату та час особливої окремої зустрічі. Будь
ласка, впевнитесь у правильності вашої сучасної адреси та в тому, що ваша
поштова скринька підписана вашим іменем.
Наразі кількість заяв та запитів дуже велика. Обробка великої кількості заяв
займає певний тривалий час. Тому ми просимо вашого розуміння стосовно
необхідного часу обробки.
Ви можете допомогти нам, прискорити обробку,
- якщо ви повністю і друковамі літeрамі заповните ваші заяви,
- якщо ви (за наявності) зможете вказати (свої) банківські реквізити та
- якщо зможете вказати адресу електронної пошти або номер телефону.
Повторні подання заяв призводять до збільшення додаткової роботи з обробки.
Примітка при відкритті банківського рахунку:
Ви можете відкрити основний рахунок в Німеччині. Для цього вам знадобиться
дійсний паспорт. Українська ID-картка дійсна в Німеччині до 23.02.2023 року як
заміна паспорта.
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Заява на отримання пільг відповідно до Закону про
надання соціальної допомоги особам, які претендують
на політичний притулок

Rathauspassage 2

56068 Koblenz

14.04.2022

Ansprechpartner/in:

Шановні пані та панове,
Sonstige Sozialleistungen

Ви хочете подати заяву на отримання пільг відповідно до
Закону про надання соціальної допомоги особам, які
претендують на політичний притулок. Будь ласка, надайте
наступні докази:














Форма заявки (повністю заповнена та підписана)
Додаток 1 (повністю заповнений та підписаний)
Довідка з імміграційної служби міста Кобленц  Якщо у
Вас її ще немає, будь ласка, запишіться на прийом
якомога швидше (електронна пошта:
auslaenderbehoerde@stadt.koblenz.de)
Закордонний паспорт
Поліс медичного страхування, якщо є
Документ, що підтверджує особу або особисті дані та
спорідненість (довідка про місце проживання,
посвідчення особи тощо) усіх осіб, що проживають у
домогосподарстві.
Підтвердження щомісячних платежів за утримання,
якщо є
Трудовий договір та довідка про доходи (якщо Ви
працюєте)
Повідомлення про призначення пенсії в Німеччині та за
кордоном
Інші підтверждення доходу (усі надходження грошей
або грошової вартості, включаючи подарунки або
фінансову підтримку від третіх осіб)
Виписки з банку за останні 3 місяці зі всіх банківських
рахунків
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Stand: 14.04.2022
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Якщо у Вас є транспортні засоби: технічний паспорт транспортного засобу,
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, договори купівлі-продажу
Інші дані про майновий стан особи (заощадження готівки, ощадні рахунки,
договори купівлі-продажу цінностей тощо)



Розгляд Вашої заяви на отримання пільг відповідно до Закону про надання
соціальної допомоги особам, які претендують на політичний притулок, можливий
лише після подання повного комплекту зазначених вище документів.
У контексті заяви мають значення доходи та майно заявника та членів сім’ї, які
проживають в одному домогосподарстві. Пільги можуть бути надані відповідно до
§ 7 Закону про надання соціальної допомоги особам, які претендують на
політичний притулок, якщо наявні активи, що перевищують 200 євро на особу,
були використані (це включає, наприклад, готівку, залишки на рахунках у
національних та іноземних банках (до яких можна отримати доступ, наприклад),
заощадження а також матеріальні цінності, наприклад, автомобіль, цінності тощо,
які необхідно утилізувати). Крім того, усі грошові доходи або грошові кошти, такі
як фінансова підтримка від третіх осіб, пенсії за кордоном тощо (за деякими
винятками в § 7 абзац 2 Закону про надання соціальної допомоги особам, які
претендують на політичний притулок), повинні використовуватися або
враховуватися. Тому Ви повинні вказати всі поточні та майбутні наявні активи та
доходи та повідомити про будь-які зміни без затримок.
Якщо у Вас виникли запитання, Ви можете зв’язатися з виконавцем наступним
чином:

Меланія Хінготт

Номер
справи
503504

Телефон:
0261-1292299

Al-Am, B-F, R, S, W

Марія Скаруппе

503503

2299

An-Az, He-Hz, I, J, L, N bis Q, T, U, V, X-Z

Ян-Ніклас Шпайх

503507

2299

Ga-Gd, Ha-Hd

Олександра Рох

503506

2299

Прізвище, голова домогосподарства

Виконавець

Aa-Ak, Ge-Gz, K, M

Електронна адреса:
Факс:

amt50.asyl@stadt.koblenz.de
0261-129 2279

Інформація про обробку ваших даних відповідно до Загального регламенту ЄС
щодо захисту даних
Інформацію про обробку персональних даних відповідно до статей 12-14 Загального
регламенту ЄС щодо захисту даних міста Кобленц можна знайти на веб-сайті
www.datenschutz.koblenz.de для окремих областей.
Ви можете отримати письмову копію цієї інформації у відповідального працівника.

наступні документи
-

Пам’ятка про зобов'язання співробітничати осіб, які мають право на соціальні
виплати відповідно до §§ 60 і далі Соціального кодексу – загальна частина
Важлива інформація для всіх заявників і для всіх одержувачів пільг відповідно
до Закону про надання соціальної допомоги особам, які претендують на
політичний притулок
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Пам’ятка
про зобов'язання співробітничати осіб, які мають право на соціальні
виплати відповідно до §§ 60 і далі Соціального кодексу – загальна частина
I. Зміст і обсяг зобов'язання про співпрацю
1. Обов'язок зазначати факти
Будь-яка особа, яка подає заяву, хоче отримувати або отримує соціальні
виплати, повинна зазначати всі факти, які мають відношення до пільги, і,
на вимогу відповідального постачальника послуг, погодитися на надання
необхідної інформації третіми сторонами. Про зміни обставин, які можуть
вплинути на тип і обсяг послуги, необхідно повідомляти негайно під час
отримання виплати.
2. Інші зобов'язання
Зазначення доказів і, на вимогу постачальника послуг, доказових
документів, які необхідно подати або погодитися на їх подання третіми
особами.
За зверненням надавача соціальної виплати:
• особиста явка, якщо це необхідно для усного обговорення заяви
• проходження медичного або психологічного обстеження, якщо це
необхідно для надання послуги
• Використання медикаментозних засобів для поліпшення
самопочуття або запобігання погіршення самопочуття
• Використання заходів професійного просування, якщо це покращує
шанси на отримання хорошої роботи
II. Межі співробітництва
Немає жодних зобов’язань щодо співробітництва,
• якщо виконання не пропорційне заявленій соціальній виплаті
• якщо виконання не є обґрунтованим з особистих причин або за
станом здоров'я.
III. Наслідки відсутності співробітництва
Якщо зобов’язання відповідно до розділу I, 1 порушуються, і в результаті цього
пільги надаються неправильно, рішення про виплату пільг буде скасовано, як
тільки відбудуться зміни. Неправомірно отримані виплати підлягають
відшкодуванню згідно з § 50 Кодексу соціального страхування - книга десята.
У разі порушення обов’язку співробітництва відповідно до розділу I, 1 речення 1
та I, 2, відповідальний надавач соціальної послуги може відмовитися від послуги
повністю або частково до тих пір, поки особа, яка має право на соціальну
допомогу, не виконає свої зобов’язання згідно з розділом I, 2 a) i b).
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Важлива інформація для всіх заявників і для всіх одержувачів пільг відповідно
до Закону про надання соціальної допомоги особам, які претендують на
політичний притулок

Будь ласка, уважно прочитайте наведену нижче інформацію!

1. Обов'язки співробітництва відповідно до §60 Книги першої Кодексу соціального
забезпечення - Загальна частина (Кодекс соціального забезпечення I)
Будь-яка особа, яка подає заяву, хоче отримувати або отримує соціальні виплати, повинна
зазначати всі факти, які мають відношення до пільги, і, на вимогу відповідального
постачальника послуг, погодитися на надання необхідної інформації третіми сторонами.
Про зміни обставин, які можуть вплинути на тип і обсяг послуги, необхідно повідомляти
негайно під час отримання виплати.
Інші зобов’язання згідно з §§ 60-64 Кодексу соціального забезпечення I включають,
наприклад, подання доказів на запит постачальника послуг та особисту явку.
Межі співробітництва (§ 65 Кодексу соціального забезпечення I)
Немає жодних зобов’язань щодо співробітництва, якщо виконання не пропорційне
заявленій соціальній виплаті або якщо виконання не є обґрунтованим з особистих причин
або за станом здоров'я.
Наслідки відсутності співробітництва (§ 66 Кодексу соціального забезпечення I)
Якщо зобов’язання відповідно до розділу 1 порушуються, і в результаті цього пільги
надаються неправильно, рішення про виплату пільг буде скасовано, як тільки відбудуться
зміни. Неправомірно отримані виплати підлягають відшкодуванню згідно з § 50 Кодексу
соціального страхування - книга десята. У разі порушення обов’язку співробітництва
відповідно до розділу, відповідальний надавач соціальної послуги може відмовитися від
послуги повністю або частково до тих пір, поки особа, яка має право на соціальну допомогу,
не виконає свої зобов’язання.

2. Інформація про доходи та майно (§ 7 Закону про надання соціальної допомоги
особам, які претендують на політичний притулок та § 2, 27, 82 Дванадцятої
книги соціального забезпечення)
Відповідно до § 7, абзац 1 Закону про надання соціальної допомоги особам, які претендують
на політичний притулок, доходи та активи повинні використовуватися до надання пільг
відповідно до Закону про надання соціальної допомоги особам, які претендують на
політичний притулок. Тому Ви зобов’язані розкривати всі доходи. Сюди належать усі доходи
та надходження грошей чи грошової вартості, наприклад, доходи від роботи, фінансова
підтримка родичів чи друзів, пільги від інших органів влади, відшкодування податків,
допомога на дитину, грошові подарунки тощо. Ви також повинні вказати доходи членів Вашої
сім'ї, зокрема Ваших дітей і Вашого чоловіка, супутника або неодруженого партнера.
Ви зобов’язані завжди вказувати та розкривати, чи є у Вас активи в Німеччині, за кордоном
або у Вашій країні (наприклад, заощадження готівкою або на банківському рахунку, цінні
папери, транспортні засоби, золото, нерухомість, і в якому обсязі, цінності тощо), та їх розмір.
Якщо у Вас є достатній дохід або активи вартістю понад 200,00 євро, ви повинні спочатку
забезпечити собі за рахунок цього кошти до існування. Фактичний дохід та активи впливають
на розмір Вашого права на виплату. Якщо Ви перебували в Німеччині більше 18 місяців без
перерви, не зловживали терміном свого перебування і, отже, отримуєте пільги відповідно до
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розділу 2 Закону про надання соціальної допомоги особам, які претендують на політичний
притулок, дохід та надбавки на майно збільшаться.

3. Сповіщення про зміни
Нам необхідно негайно повідомляти про будь-які зміни у Вашому доході, а також про зміни
доходу і фінансових обставин Вашого чоловіка або супутника життя, який не одружений, або
Вашого партнера, який проживає з Вами у спільноті, схожій на шлюб, відповідно до § 20
Кодексу соціального забезпечення XII. Соди, зокрема, належать:


будь-яку зміну доходу



будь-яку зміну фінансових обставин (наприклад, покупка автомобіля)



будь-яку зміну сімейних відносин



будь-яку зміну діяльності



будь-яку передбачувану зміну місця проживання



будь-які зміни у Вашому імміграційному статусі та статусі проживання



переїзд або виїзд з члена домогосподарства



зміни у вартості оренди або житла та подання річних рахунків на допоміжні витрати,
витрати на опалення та електроенергію



В'їзд утриманців (батьків, подружжя, дітей)

Ми також повинні бути негайно проінформовані про будь-які інші зміни або обставини, які
можуть вплинути на Ваше право на отримання пільги або суму Вашого запиту.
Якщо Ви не дотримуєтеся зобов’язання негайно повідомити про вищезазначені зміни, Ви не
можете посилатися на рішення про схвалення, прийняті без знання цих фактів. Надмірно
сплачені суми Ви маєте відшкодувати.

4. Обов'язок надавати інформацію при прийомі на роботу (§ 8a, 13 Закону про
надання соціальної допомоги особам, які претендують на політичний притулок)
Отримувачі пільг, які влаштовуються на роботу чи займаються власною справою, повинні
повідомити про це компетентному органу не пізніше третього дня після прийняття на роботу.
Це означає, що, приступаючи до роботи, Ви зобов’язані не пізніше третього дня початку
роботи повідомити нас про наступне:
1. вид роботи,
2. роботодавця, точний початок діяльності,
3. суму очікуваного доходу і
4. ймовірну тривалість роботи

Відповідно до § 31 абзац 1 Земельного закону про адміністративні процедури та § 187 абзац
речення 1 Громадського кодексу звітний період закінчується на третій день дня, наступного
за початком роботи на утриманні або самозайнятості, тобто через два дні після першого
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робочого дня. Якщо цим днем закінчення строку є неділя, святковий день або субота, то
замість такого дня застосовується наступний робочий день.
Якщо Ви не дотримуєтеся цього зобов’язання і не повідомляєте цю інформацію або не
повідомляєте її правильно, повністю або вчасно, Ви скоюєте адміністративне
правопорушення. Це адміністративне правопорушення може бути покаране штрафом до
5000 євро відповідно до § 13, абзац 2 Закону про надання соціальної допомоги особам, які
претендують на політичний притулок.
Будь ласка, зверніть увагу, що Ви повинні проінформувати як Управління у справах молоді,
сім'ї, літніх людей та соціальних питань про те, що Ви влаштовуєтеся на роботу, так і
Управління імміграції або що Ви повинні заздалегідь подати заяву на отримання дозволу на
роботу.

5. Наслідки надання неповної або неправильної інформації
Якщо у Вас є дохід та/або активи, і Ви не повідомили про це відразу і в результаті отримали
виплати, це може мати такі наслідки:





Шахрайство (включаючи спробу шахрайства) є кримінальним злочином у Німеччині
(стаття 263 Кримінального кодексу)
Несправедливо надані пільги мають бути повернені (§ 50 Колексу соціального
забезпечення X)
Обмеження Ваших пільг (§ 1a, абзац 7 Закону про надання соціальної допомоги
особам, які претендують на політичний притулок)
Якщо повідомлення про роботу не повідомлено надіслано до § 8a Закону про надання
соціальної допомоги особам, які претендують на політичний притулок, на Вас може
бути накладено штраф у розмірі до 5 000,00 євро.

6. Зменшення виплат відповідно до § 1a Закону про надання соціальної допомоги
особам, які претендують на політичний притулок
За певних умов зникає право на пільги відповідно до §§ 2, 3, 6 Закону про надання соціальної
допомоги особам, які претендують на політичний притулок, залишається лише право на
пільги на допомогу по хворобі відповідно до § 4 Закону про надання соціальної допомоги
особам, які претендують на політичний притулок, а також пільги для покриття потреби в
харчуванні та житлі, включаючи опалення, а також особисту та охорону здоров'я. Таке
обмеження застосовується у наступних випадках,


якщо у Вас є можливість і дата виїзду з країни, і Ви не змогли виїхати з країни з
причин, за які Ви несете відповідальність.



якщо Ви в'їхали в країну виключно або переважно та/або подали заяву про надання
притулку з метою отримання соціальних виплат або медичної допомоги.



якщо заходи щодо припинення Вашого перебування не можуть бути здійснені з
причин, за які Ви несете відповідальність (наприклад, неспівпраця в отриманні
паспорта або виїзних документів).



якщо на Вас вплинуло рішення Європейського Союзу (ЄС) про переїзд, і ні
Німеччина, ні країна не несуть відповідальності за виконання процедури надання
притулку відповідно до Регламенту Дублін III.



якщо Ви вже маєте дійсний статус захисту або право на проживання в іншій країні
ЄС чи третій країні.
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якщо Ви порушуєте свій обов'язок співпрацювати відповідно до Закону про надання
соціальної допомоги особам, які претендують на політичний притулок ((§ 15, абзац
2, номери 4, 5, 6 або 7, § 13, абзац 3, § 30, абзац 3, номер 2, 2-й Закон про
притулок).



якщо Ви навмисно або через грубу недбалість не задекларували активи і в
результаті отримали пільги несправедливо.



якщо Ваша заява про надання притулку була відхилена як неприйнятна відповідно
до § 29 абзац № 1 у поєднанні з § 31 абзац 6 Закону про притулок, а депортація
була призначена відповідно до § 34a абзац 1 речення 1 Закону про притулок, навіть
якщо рішення поки не є остаточним.

7. Запит на доступ до рахунків, § 93 абзац 8 Податкового кодексу
Цим повідомляємо Вас, що у разі потреби ми подамо запит в Федеральне центральне
податкове управління щодо даних, які зберігаються відповідно до § 93b Податкового
кодексу.

-Кінець-
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Відмітка про отримання (дата та місто)
Eingangsvermerk (Datum und Hz.)

Адміністрація міста Кобленц
- Управління у справах молоді, сім'ї, літніх людей та
соціальних питань- Stadtverwaltung Koblenz
-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Заява на отримання пільг відповідно до Закону про надання соціальної
допомоги особам, які претендують на політичний притулок
Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG)
Я подаю заяву з
на отримання
Ich/wir beantrage(n) hiermit ab dem
☐ прожиткового мінімуму

☐ коштів на лікування

☐ Grundleistungen

☐ Krankenhilfe

відповідно до Закону про надання соціальної допомоги особам, які претендують
на політичний притулок. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

A) Особисті відносини/особиста інформація
Persönliche Verhältnisse/Personendaten
Особи, що має право на
отримання пільг
der/des Leistungsberechtigten
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Чоловіка/дружини (у тому числі,
якщо проживають окремо чи
розлучені)
des Ehegatten (auch des
geschiedenen oder getrennt
lebenden)

Прізвище
Familienname
Ім'я
Vorname
Дата народження
Geburtsdatum
Стать
Geschlecht
Прізвище при
народженні або
псевдонім
Geburts-/ Aliasnamen
Місто та країна
народження
Geburtsort/-land
Громадянство
Staatsangehörigkeit
Рідна мова
Muttersprache
Сімечний стан
Familienstand

☐ жіноча ☐ чоловіча
weiblich
männlich

☐ не
одружений
ledig

☐
одружений
verheiratet

☐ жіноча ☐ чоловіча
weiblich
männlich

☐ проживають окремо
Getrennt lebend
☐ розлучені
geschieden
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10.

11.

12.

13.

14.

Місто проживання,
вулиця, номер
будинку
Wohnort, Straße,
Hausnummer
Діти та інші члени
домогосподарства
Kinder und andere
Haushaltsangehörige
Прізвище
Name
Ім'я
Vorname
Дата народження
Geburtsdatum
Громадянство
Staatsangehörigkeit
Стать
Geschlecht
Сімечний стан
Familienstand
Номер телефону
(добровільно)
Telefonnummer
Чи подано заяву про
надання притулку в
Німеччині?
Wurde in Deutschland
ein Asylantrag
gestellt?
Чи подавали раніше
заяву про надання
притулку в іншій
країні/державі?
Wurde zuvor in einem
anderen Land/Staat
bereits ein Asylantrag
gestellt?

Статус проживання/
Посвідчення особи
15.
Aufenthaltsstatus/
Identitätsnachweis

___________________________

_____________________________

☐ немає дітей (keine Kinder)
☐ кількість дітей: (Anzahl der Kinder) _______
1

☐ так
Ja

2

☐ ні
Nein

3

☐ так
Ja

4

5

☐ ні
Nein

☐ так, в: ______________
Ja, in:

☐ так, в: ______________
Ja, in:

☐ ні
Nein

☐ ні
Nein

☐ дозвіл на проживання
Aufenthaltsgestattung
☐ обмежений дозвіл на
перебування
Duldung
☐ довідка про реєстрацію
Ankunftsnachweis
☐ довідка про реєстрацію як
прохача притулку
BÜMA
☐ тимчасовий дозвіл на
проживання відповідно до
§ ____
Aufenthaltstitel nach § _____
☐ інше______________
Sonstiges

☐ дозвіл на проживання
Aufenthaltsgestattung
☐ обмежений дозвіл на
перебування
Duldung
☐ довідка про реєстрацію
Ankunftsnachweis
☐ довідка про реєстрацію як
прохача притулку
BÜMA
☐ тимчасовий дозвіл на
проживання відповідно до
§ ____
Aufenthaltstitel nach § _____
☐ інше______________
Sonstiges
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16.

17.

Федеральне
відомство винесло
негативне рішення?
Liegt eine negative
Entscheidung des
Bundesamtes vor?
Чи розглядається
позов?
Ist eine Klage
anhängig?

☐ так
Ja

☐ ні
Nein

☐ так
Ja

☐ ні
Nein

☐ так
Ja

☐ ні
Nein

☐ так
Ja

☐ ні
Nein

B) Сімейні відносини/особи на утриманні
Familienverhältnisse/Unterhaltspflichtige Personen
Подружжя (якщо не зазначені в пункті A):
Ehegatte (sofern nicht bereits unter A) genannt):
Прізвище, ім'я:
Name, Vorname:
Дата та місце
народження:
Geb.Datum/Ort:
Сімейний стан:
Familienstand:
Адреса/актуальне
місце
проживання:
Anschrift/aktueller
Aufenthaltsort:
Професія:
Beruf:
Батьки зазначеного вище заявника:
Eltern des/der erstgenannten Antragstellers/Antragstellerin:
Батько / Vater

Мати / Mutter

Прізвище, ім'я:
Name, Vorname:
Дата та місце
народження:
Geb.Datum/Ort:
Сімейний стан:
Familienstand:
Адреса/актуальне
місце
проживання:
Anschrift/aktueller
Aufenthaltsort:
Професія:
Beruf:
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Батьки подружжя:
Eltern des Ehegatten:
Батько / Vater

Мати / Mutter

Прізвище, ім'я:
Name, Vorname:
Дата та місце
народження:
Geb.Datum/Ort:
Сімейний стан:
Familienstand:
Адреса/актуальне
місце
проживання:
Anschrift/aktueller
Aufenthaltsort:
Професія:
Beruf:
Інші особи, наприклад, дорослі діти (якщо не зазначено в пункті A 11)); особи, які зобов'язані
утримувати Вас або надавати Вам фінансову підтримку для Вашого існування:
Andere Person, z.B. volljährige Kinder (sofern nicht bereits unter A 11) genannt); Personen, die zu
Unterhalt verpflichtet sind oder Ihnen finanzielle Unterstützung zu Ihrem Lebensunterhalt leisten:
Прізвище, ім'я:
Name, Vorname:
Дата
та
народження:
Geb.Datum/Ort:
Сімейний стан:
Familienstand:
Адреса/актуальне
проживання:
Anschrift/aktueller
Aufenthaltsort:
Професія:
Beruf:
Прізвище, ім'я:
Name, Vorname:
Дата
та
народження:
Geb.Datum/Ort:
Сімейний стан:
Familienstand:
Адреса/актуальне
проживання:
Anschrift/aktueller
Aufenthaltsort:
Професія:
Beruf:

місце

місце

місце

місце
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Прізвище, ім'я:
Name, Vorname:
Дата
та
народження:
Geb.Datum/Ort:
Сімейний стан:
Familienstand:
Адреса/актуальне
проживання:
Anschrift/aktueller
Aufenthaltsort:
Професія:
Beruf:

місце

місце

C) Фінансовий стан (Дохід у грошах або грошовій вартості)
Einkommensverhältnisse (Einkünfte in Geld oder Geldeswert)
Тип доходу
(середній в євро)
Art des Einkommens
(mtl. In €)
Заробітна плата /
премія

Заявник
Antragss
teller/in

Подруж
жя
Ehegatte

Інші члени домогосподарства
Sonstige Haushaltsmitglieder
№1

№2

№3

№4

№5

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Lohn/Gehalt
Торгівля, бізнес
Handel, Gewerbe
Допомога на дітей
Kindergled
Допомога при хворобі
Krankengeld
Допомога при
непрацездатності
Arbeitslosengeld
Утримання від членів
сім'ї
Unterhalt von
Angehörigen
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D) Трудові відносини на території Німеччини
Arbeitsverhältnisse innerhalb Deutschlands
1. Трудові відносини за останній рік перед поданням заяви
Arbeitsverhältnisse im letzten Jahr vor der Antragstellung
Тривалість

за адресою (найменування
та адреса роботодавця)

Dauer

bei (Name+Anschrift des
Arbeitgebers

Заявник

З/von

Antragsteller/in

по/bis

Заявник

З/von

Antragssteller/in

по/bis

Подружжя

З/von

Ehegatte

по/bis

Подружжя

З/von

Ehegatte

по/bis

Причини закінчення

Лікарняна каса

Gründe für
Beendigung

Krankenkasse

Чи надається
допомога по
безробіттю?
Wird
Arbeitslosengeld
gewährt?

Чи є у Вас
медична
страховка?
Liegt eine
Krankenversicher
ung vor?

2. Безробіття
Arbeitslosigkeit
Безробітний
Arbeitslos

Заявник
Antragsteller/in

☐ ні ☐ так, з
Nein

ja, seit

Ви подавали заяву на
отримання допомоги
по безробіттю?
Wurde Arbeitslosengeld
beantragt?

☐ так, в
☐ так ☐ ні
Ja

nein

Ja, bei

☐ так ☐ ні
Ja

nein

☐ ні
nein

Подружжя
Ehegette

☐ ні ☐ так, з
Nein

ja, seit

☐ так, в
☐ так ☐ ні
Ja

nein

Ja, bei

☐ так ☐ ні
Ja

nein

☐ ні
nein
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E) Відносини зі страхування здоров'я
Krankenversicherungsverhältnisse
Заявник
Antragss
teller/in
У Вас чи є чи була
медична страховка в
Німеччині?
Besteht oder bestand in der
Vergangenheit eine
Krankenversicherung in
Deutschland?
У Вас чи є чи була
медична страховка в
країні-члені
Європейського Союзу?
Besteht oder bestand eine
Kranken-versicherung in
einem Mitgliedsstaat der
Europäischen Union?

Інші члени домогосподарства (в пункті A
11)

Подруж
жя

Sonstige Haushaltsmitglieder (unter A 11)
Ehegatte
№1

№2

№3

№4

№5

☐так
Ja
☐ні
Nein

☐так
Ja
☐ні
Nein

☐так
Ja
☐ні
Nein

☐так
Ja
☐ні
Nein

☐так
Ja
☐ні
Nein

☐так
Ja
☐ні
Nein

☐так
Ja
☐ні
Nein

☐так
Ja
☐ні
Nein

☐так
Ja
☐ні
Nein

☐так
Ja
☐ні
Nein

☐так
Ja
☐ні
Nein

☐так
Ja
☐ні
Nein

☐так
Ja
☐ні
Nein

☐так
Ja
☐ні
Nein

F) Майновий стан Vermögensverhältnisse
1.

Майно у формі грошей або грошової вартості / Vermögen in Form von Geld oder
Geldeswert

Чи є у Вас заощадження чи
резерви на ощадному рахунку
чи банківському рахунку?
a)

Verfügen Sie über Ansparungen
oder Rücklagen auf einem
Sparkonto oder Bankkonto?
У Вас є готівка? Чи є у Вас
грошові заощадження?

b)

Verfügen Sie über Bargeld?
Haben Sie Ansparungen in Form
von Bargeld?

☐ ні
Nein

☐ ні
Nein

☐ так, у розмірі ___________
Ja, in Höhe von __________

☐ так, у розмірі ___________
Ja, in Höhe von __________
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Чи були у Вас готівка, коли ви
в’їжджали в Німеччину?
c)

d)

2.

Verfügten Sie bei der Einreise
nach Deutschland über Bargeld?
Чи є у Вас доступ до інших
фінансових ресурсів?
Haben Sie Zugriff auf sonstige
finanzielle Mittel?

a)
Kraftfahrzeug (Auto o.ä.)

c)

d)

Nein

☐ ні
Nein

☐ так, у розмірі ___________
Ja, in Höhe von __________

☐ так, а саме до:
Ja, und zwar folgende:

_______________________________________

Інші нематеріальні активи / sonstige Vermögensverwerte
Транспортний засіб
(автомобіль та інше)

b)

☐ ні

Цінності (наприклад, ювелірні
вироби, предмети розкоші,...)
Wertgegenstände (z.B.
Schmuck,
Luxusgegenstände,…)
інші активи в Німеччині
(наприклад, заощадження,
нерухомість)
sonstige Vermögenswerte in
Deutschland (z.B.
Sparguthaben, Grundbesitz)
інші активи за кордоном
(наприклад, заощадження,
нерухомість)
Sonstige Vermögenswerte im
Ausland (z.B. Sparguthaben,
Grundbesitz)

☐ ні
Nein

☐ ні
Nein

☐ так, вартістю _________________
Ja, im Wert von __________________________

☐ так, а саме: _____________________
Ja, und zwar folgende:

_______________________________________
☐ ні
Nein

☐ так, а саме: ___________
Ja, und zwar folgende:

_______________________________________
☐ ні
Nein

☐ так, а саме: ___________
Ja, und zwar folgende:

_______________________________________

G) Відкриті/невирішені претензії до третіх осіб
Offene/ungeklärte Ansprüche gegen Dritte
Чи є якісь претензії, які ще не вирішені, з яких ви ще не
отримуєте пільги, але можете отримати виплати,
наприклад, допомога на дитину, аліменти, допомога по
безробіттю, допомога на професійне навчання, субсидії на
навчання, виплата заробітної плати, лікарняні тощо?

☐ ні
Nein
☐ так, коли і де була
подана заява?

Gibt es noch nicht entschiedene Ansprüche, aus denen Sie
noch keine Leistungen erhalten, aber Leistungen erhalten
ja, wann und wo wurde
könnten, z.B. Kindergeld, Unterhaltsleistungen,
der Antrag gestellt?
Arbeitslosengeld, Berufsausbildungsbeihilfe,
Ausbildungsförderung, Lohnnachzahlungen, Krankengeld, etc.?
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H) Банківські реквізити
Bankverbindung
☐ так
Ja

У вас є банківський рахунок у Німеччині?
Ist ein Bankkonto in Deutschland vorhanden?
Прізвище власника рахунку:
Name des/der Kontoinhabers/in:
Найменування та місцезнаходження банківської установи:
Name und Sitz des Bankinstituts:
IBAN: DE
___

☐ ні
Nein

BIC:

У вас є банківський рахунок в Україні чи деінде?
☐ так ☐ ні
Ist ein Bankkonto in der Ukraine oder im sonstigen Ausland vorhanden?
Ja
Nein
Чи є у Вас спосіб отримати доступ до свого банківського рахунку чи
інших банківських рахунків?
☐ так ☐ ні
Haben Sie eine Möglichkeit, auf Ihr Bankkonto oder andere Bankkonten
Ja
Nein
zuzugreifen?
гривня
Який залишок на цьому банківському рахунку?
Wie hoch ist das Guthaben auf diesem Bankkonto?
євро/Euro
Прізвище власника рахунку:
Name des/der Kontoinhabers/in:
Найменування та місцезнаходження банківської установи:
Name und Sitz des Bankinstituts
IBAN: DE
___

BIC:

A) Заява та підпис / Erklärung und Unterschrift
Я підтверджую, що наведена вище інформація є правильною та повною. Я
підтверджую отримання інформаційного листа про мої обов'язки щодо
співпраці та надання інформація. Я знаю, що я повинен розкривати та
розставляти пріоритети поточних і майбутніх доходів і активів без запиту. У разі
неправильного надання виплат я зобов’язаний повернути їх місту Кобленц.
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. Ich
bestätige den Erhalt des Informationsblattes über meine Mitwirkungs- und
Mitteilungspflichten. Ich weiß, dass ich aktuelle und zukünfte Einünfte und Vermögen
unaufgefordert angeben und vorrangig verbrauchen muss. Für den Fall, dass
Leistungen zu Unrecht gezahlt werden, bin ich verpflichtet, diese der Stadt Koblenz
zurückzuzahlen.
Місто, дата
Ort, Datum

Підпис заявника або
законного представника /
Unterschrift

Підпис подружжя/партнера /
Unterschrift Ehegatte

Кобленц,

_______________________

_______________________
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Інформація про обробку Ваших даних відповідно до Загального регламенту ЄС щодо
захисту даних
Інформація про обробку персональних даних відповідно до статей 12-14 Загального
регламенту ЄС щодо захисту даних міста Кобленц можна знайти на веб-сайті
www.datenschutz.koblenz.de для окремих областей. Ви можете отримати копію цієї
інформації у відповідного письмового працівника.
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Anlage 1 zum Antrag
Bitte beantworten Sie folgende Fragen vollständig und wahrheitsgemäß.
1. Über welche Länder sind Sie nach
Deutschland eingereist? Und mit
welchen Fortbewegungsmitteln (Zug,
Bus, Auto)?

__________________________________
__________________________________
__________________________________

2. Wie haben Sie Ihre Einreise finanziert?

__________________________________
__________________________________
__________________________________

3. Welchen Beruf üben Sie aus / haben
__________________________________
Sie vor der Einreise bzw. Antragstellung
ausgeübt?
__________________________________

4. Erhalten Sie sonstige finanzielle
Unterstützung von Dritten, z.B.
Familie/Freunde/Bekannten?
(zuvor, aktuell oder zukünftig)

☐ ja

☐ nein

Falls ja, Betrag und Datum angeben:
__________________________________
__________________________________
Falls ja, erhalten Sie einmalige oder regelmäßige
finanzielle Unterstützung? In welcher Höhe?
__________________________________
__________________________________

5. Wenn Sie Leistungen zum
Lebensunterhalt (Grundleistungen /
Regelleistungen) beantragen und mit
anderen Personen in einer Wohnung
oder Unterkunft leben, beantworten Sie
bitte die nebenstehenden Fragen.
Wenn nicht, kreuzen Sie hier an:
☐ ich beantrage zurzeit keine
Leistungen zum Lebensunterhalt

Wohnen Sie mit anderen Personen in einer
Wohnung oder Unterkunft zusammen?
☐ ja
☐ nein
Wirtschaften Sie gemeinsam / Führen Sie
gemeinsam einen Haushalt (§ 39 SGB XII)?
☐ ja
☐ nein
Falls ja: Reichen Sie bitte die Einkommens- und
Vermögensnachweise der Personen ein, mit denen
Sie gemeinsam wirtschaften. Die Auskunftspflicht
richtet sich nach § 117 SGB XII.

Ich/Wir versichere/n die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner/unserer Angaben

Datum und Unterschrift des Hilfesuchenden und seines Ehegatten
oder des gesetzlichen Vertreters/Betreuers
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Додаток 1 до заяви
Будь ласка, дайте повну та правдиву відповідь на наступні запитання.
1. Через які країни Ви потрапили до
Німеччини? Та яким транспортом
(потягом, автобусом, автомобілем)?

__________________________________
__________________________________
__________________________________

2. Як Ви профінансували свою поїздку?

__________________________________
__________________________________
__________________________________

3. Ким Ви працюєте / працювали до
моменту в'їзду в країну чи подачі
заявки?

__________________________________

4. Чи отримуєте Ви іншу фінансову
підтримку від третіх осіб, наприклад,
сім’ї/друзів/знайомих? (раніше, зараз
або в майбутньому)

☐ так

__________________________________
☐ ні

Якщо так, вкажіть суму та дату:
__________________________________
__________________________________
Якщо так, то Ви отримуєте одноразову чи
регулярну фінансову підтримку? У якому
розмірі?
_________________________________
__________________________________

5. Якщо Ви подаєте заявку на
отримання прожиткового мінімуму
(основні/стандартні виплати) і
проживаєте з іншими людьми в
квартирі чи житлі, дайте відповідь на
наступні запитання. Якщо ні,
поставте галочку тут:
☐ Наразі я не подаю заяву на
отримання прожиткового мінімуму

Ви проживаєте в квартирі чи житлі разом з
іншими людьми?
☐ так
☐ ні
Чи працюєте Ви разом / чи разом ведете
домашнє господарство (§ 39 Кодексу
соціального страхування XII)?
☐ так
☐ ні
Якщо так: будь ласка, надайте підтвердження
доходу та майна людей, з якими Ви працюєте.
Обов’язок надавати інформацію ґрунтується на §
117 Кодексу соціального страхування XII.

Я/Ми гарантуємо правильність та повноту зазначеної мною/нами інформації.

_______________________________________
Дата та підпис особи, яка звертається за допомогою,
та її чоловіка/дружини або законного представника/опікуна
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Gesundheit
Здоров'я

Здоров’я - медичне обслуговування
Правила закону про фінансову підтримку для шукачів притулку уможливлюють
біженцям з України, які знаходяться в Німеччині







Лікування гострих захворювань і болю, включаючи забезпечення
необхідними ліками та перев'язками
Догляд за вагітними
Право на щеплення відповідно до §§ 47 та 52, абзацу 1, речення 1,
дванадцятої книги соціального кодексу
Право на необхідні медичні огляди
Психотерапія в окремих випадках, необхідних з медичної точки зору
Допоміжні засоби в окремих випадках, необхідних з медичної точки зору,
які, однак, мають бути попередньо затверджені.

Місто Кобленц видає електронну медичну картку (eGK) для виконання § 4 закону
про фінансову підтримку для шукачів притулку (AsylbLG). Для цього, після
схвалення фінансової підтримки шукачам притулку, здійснюється реєстрація в
медичній страховій компанії Barmer.
З правом на фінансову підтримку згідно SGB II (через місяць після видачі
реєстраційної посвідки або посвідки на проживання згідно з § 24 AufenthG) або з
початком діяльності, що підлягає сплаті внесків на соціальне страхування,
виникає право на реєстрацію страхування в закладі обов’язкового медичного
страхування за власним вибором.
Важливі номери телефону:
Надзвичайна ситуація та/або загроза життю? - Повідомте екстрену службу за
номером екстреної допомоги
(Notruf) - 112
У разі отруєння допоможе цілодобова гаряча лінія токсикологічного центру:
номер екстреної допомоги по отруєннях
(Giftnotruf) - 06131 19240
В тебе турботи? - За цим номером ти отримаєш допомогу анонімно та
безкоштовно: гаряча лінія для дітей та молоді
(Kinder- und Jugendtelefon) - 116 111
Бажаєте піти на медичну консультацію чи дістатись служби медичного
чергування? - Телефонуйте цілодобово. Медична та психотерапевтична
допомога
(Ärztliche und psychotherapeutische Hilfe) - 116 117

На сторінці "Arzt-Auskunft" ви можете знайти в місті Кобленц лікарів з особливими
мовними навичками:
https://www.arzt-auskunft.de/russisch/koblenz/
Можливість невідкладної допомоги перекладача в медичній сфері:
За опцією „Dolmetsch-Nothilfe: Ukrainisch“ тріафон створив доступ до
перекладачів, які займаються медичним перекладом по телефоні 24 на 7.
Допомога з перекладом фінансується фондом і доступна медичному персоналу
(спочатку до 30.09.2022) безкоштовно: https://dolmetsch-nothilfe.org/
Безкоштовне медичне консультування з лікарями та психологами українською
мовою: www.medflex.de/help-ukraine
Федеральний центр санітарної просвіти також надає інформацію про
щеплення українською мовою:
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/materialien-auf-ukrainisch/
Огляд пропозиції щодо вакцинації проти коронавірусу в місті Кобленц ви
знайдете за цим посиланням: https://www.koblenz.de/coronavirus/
Люди, які хворіють на рак і потребують лікування, можуть звернутися до
консультаційного центру онкологічного товариства федеральної землі РейнландПфальц в місті Кобленц (Löhrstraße 119, звертатись за номером телефону 0261 /
988 650 або за електронною адресою koblenz@krebsgesellschaft-rlp.de).
Німецька допомога проти ВІЛ (Die Deutsche Aidshilfe) та її членські організації
допомагають біженцям з ВІЛ та біженцям з ключових груп профілактики ВІЛ. На
сайті роз’яснено важливі питання для людей-біженців а також для тих, хто бажає
надати їм підтримку. Веб-сайт доступний німецькою, російською та українською
мовами.
https://aidshilfe.de/ukraine-hilfen-gefluechtete
Пропозиції допомоги та контактні пункти для переміщених осіб з
хронічними захворюваннями та інвалідністю: контактним пунктом є
організація федеральної землі Рейнланд-Пфальц „LAG Selbsthilfe“. Звертатись
можна за номером телефону 06131 6245300 та на веб-сторінці
www.selbsthilfehilft.org.
Підтримка для вагітних жінок:
Крім регулярних профілактичних та оздоровчих послуг існують цільові пропозиції
для вагітних переміщених осіб з України:
https://www.hebammen-rlp.de/aktuelles/hebammenhilfe-fuer-gefluechtete.html?ref=1
Косультаційні послуги та підтримка вагітних жінок та сімей:
https://www.elternsein.info/alltag-mit-kind/hilfe-ukraine/beratung-und-informationenfuer-fami-lien-aus-der-ukraine/
Догляд за травмованими дітьми: Кілька брошур українською мовою, в яких
батькам надаються поради щодо догляду за їхніми травмованими дітьми, можна
знайти за посиланням: https://www.koblenz.de/aktuelles/hilfen-ukraine/ та за
розділом "Gesundheitsbereich".

Федеральна палата психотерапевтів пропонує для батьків посібник «як я можу
допомогти своїй травмованій дитині?»
Українською мовою: https://elternratgeber-fluechtlinge.de/uk/
Російською мовою: https://elternratgeber-fluechtlinge.de/ru/
Безкоштовний кризовий чат українською мовою для дітей, підлітків та молоді
(до 25 років), цілодобова цифрова психосоціальна консультація за посиланням:
https://krisenchat.de/ukraine
Безкоштовна
психосоціальна
консультація
онлайн
розмовляють також українською): https://ipso-care.com

(співробітники

Jugend-Notmail - консультації для дітей та молоді з України за допомогою
електронної пошти:
За допомогою електронної пошти пропонуються консультації професіоналівволонтерів російською, українською, словацькою, чеською, польською та
англійською мовами. Консультація електронною поштою не замінить терапію,
проте вона може бути першою можливістю, анонімно поділитися стресовими
переживаннями та розібратися з пов'язаними почуттями безсилля,
безпорадності, страху, смуток та гніву. Дивіться за посиланням:
https://jugendnotmail.de/
Відео
про
психосоціальну
підтримку
www.refugio-muenchen.de/ukraine/videos

для

українців

з

дітьми:

Рекомендації помічникам, як краще поводитись та спілкуватись з людьми, які
пережили кризу чи важку життєву подію, можна знайти, зокрема українською
мовою, за цим посиланням: www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/sthedwigkrankenhaus/unternehmen/presse-und-aktuelles/aktuelles/aktuell/menschen-inkrisen
Центр дитячої та підліткової психіатрії Johanniter у місті Нойвід пропонує
допомогу травмованим дітям та підліткам, які покинули свої домівки. Для
лікування травм та їх наслідків доступні ефективні процедури. Гід по здоров’ю в
денній клініці Johanniter в місті Кобленц працює по четвергах з 9:00 до 11:00.
Зареєструватись можливо через амбулаторію Johanniter-Zentrum Neuwied за
номером телефону 02631 3944-960, або за електронною поштою
ambulanz@nr.johanniter-kliniken.de
IN TERRA - психосоціальний центр для біженців | PSZ
в містах Майен, Андернах та Арвайлер (Mayen, Andernach, Ahrweiler)
Веб-сайт: https://migration.caritas-rhein-mosel-ahr.de/psz.htm
Дуже часто біженці роками страждають від наслідків втечі, катувань,
викорінювання, що може призвести до надзвичайної травми. PSZ пропонує
допомогу постраждалим, волонтерам та спеціалістам із соціальної та медичної
допомоги.

Bildung
Освіта

Повсякденне шкільне життя в
Кобленці
Інформація для іммігрантів
Корисна інформація з першого
погляду

Ласкаво просимо!
Дорогі батьки,

Ваша донька чи син скоро підуть до школи в Кобленці.
Освіта є ключем до участі в нашому суспільстві та
вирішальним для індивідуальних життєвих шансів. Тому для
нас важливо, щоб ваша дочка чи син швидко знайшли
дорогу до нової школи і щоб вони мали право на найкращі
можливості для навчання там.
За допомогою цієї інформаційної листівки ми хотіли б
пояснити вам систему освіти Рейнланд-Пфальц і таким
чином дати вам уявлення про численні можливості для
шкільної кар’єри вашої дочки чи сина. Крім того,
узагальнено деякі важливі відомості про повсякденне
шкільне життя.
Якщо у вас виникнуть додаткові запитання щодо
відвідування вашої доньки чи сина школи, ми з радістю вам
допоможемо – зв’яжіться з нами!

Бажаємо вашій доньці чи синові вдалого початку навчання
тут, у Кобленці!

Шкільна система в Рейнланд-Пфальц
Усі діти та молодь у віці від 6 до 18 років можуть і повинні
ходити до школи в Німеччині. Це називається
обов’язковим шкільним навчанням (§57 шкільного
законодавства для Рейнланд-Пфальца – SchulG).
У школі діти та молодь вивчають німецьку мову, читання,
письмо та арифметику. Це важливо для того, щоб після
школи вони могли навчитися ремеслу та знайти роботу.

Початкова школа (Grundschule)
Формує основу для подальшої шкільної освіти. Діти
вчаться арифметики, читання та письма і іншого.
- 1-4 класи (далі середня школа Realschule plus,
інтегрована загальноосвітня школа або гімназія).
- Дітям зазвичай виповнюється 6 років, коли вони йдуть
до школи.

Гімназія, вища школа (Gymnasium)

1х1 повсякденного шкільного життя

Тут учні отримують поглиблену загальну освіту, яка
готує їх до навчання в університеті.
❖ Закінчення 9 класу (професійна зрілість).
➢ Потім: коледж.
❖ Закінчення 10 класу (професійна зрілість).
➢ Потім: коледж.
❖ Закінчення 13 класу (Abitur).
➢ Право на навчання в університеті.

Головна інформація

Cпеціальні школи (Förderschulen)
Середня школа плюс (Realschule plus)
Окрім базової загальної освіти, учні також мають
можливість професійно зорієнтуватися.
❖ Вихід після 9 класу (професійна зрілість).
➢ Потім: коледж.
❖ Вихід після 10 класу (свідоцтво про середню освіту).
➢ Потім: коледж.
➢ Можливість
перейти
на
iнтегровану
загальноосвітню школу або гімназію після
закінчення 10 класу.

Учні з особливими (особливими освітніми) потребами
отримують особливу підтримку з боку вчителів
спеціальної школи та педагогічних спеціалістів.
❖ Зазвичай 1-9 класи
❖ Школи з особливими потребами – це школи цілого дня.
❖ Закінчення 9 класу (професійна зрілість або спеціальна
форма професійної зрілості).
➢ Право на навчання в коледжі.
❖ Можливий частковий відхід після 10 класу (особлива
форма професійної зрілості, завершення фінансування
пріоритетного цілісного розвитку).
➢ Потім навчання в коледжі.

Професійно-технічні
Schulen)
Інтегрована загальноосвітня школа (Integrierte
Gesamtschule - IGS)
Тут учні отримують розширену загальну освіту, яка
готує їх як до початку кар’єри, так і до навчання в
університеті.
❖ Закінчення 9 класу (професійна зрілість).
➢ Потім:коледж.
❖ Закінчення 10 класу (професійна зрілість).
➢ Потім:коледж.
❖ Закінчення 13 класу (професійна зрілість).
➢ Право на навчання в університеті.

училища

(Berufsbildende

Після навчання в загальноосвітній школі до 9 або 10
класу планується вступ до ПТУ. Серед іншого, тут
можна пройти навчання.
❖ 10-13 класи
❖ Можлива будь-яка шкільна кваліфікація (атестат
професійної зрілості, навчання, Abitur), що дозволяє
молодіти власним освітнім шляхом.

❖ Ви повинні записати свою дочку або сина в школу.
❖ Відвідування школи безкоштовне.
❖ Не потрібно купувати підручники. Ви можете позичити
книги. Це означає, що учні можуть використовувати
книги протягом навчального року, а потім повернути їх.
Заявку на шкільну позику на шлунок можна отримати в
школі або на муніципальному сайті.
❖ Обмін між школою та сім’єю дуже важливий для успіху
в школі. Скористайтеся можливостями контакту, такими
як батьківські вечори, дні батьків, шкільні свята та
кампанії.

Розпорядок навчального дня

❖ Ваша дочка чи син повинні приходити до школи з
понеділка по п’ятницю. Класні поїздки та екскурсії, такі
як шкільні свята, концерти, театр, фізкультура та уроки
плавання також є частиною шкільної програми. Тут
явка також є обов’язковою.
❖ Пунктуальність важлива. Ваша донька або син повинні
бути вчасно в школі щодня, щоб вони могли стежити за
уроками. Якщо школа починається о 8 ранку, ваша
донька чи син повинні прийти на кілька хвилин раніше.
❖ Є розклад. Цей план описує хід навчального дня. Будь
ласка, подбайте про те, щоб ваша донька чи син взяли
з собою все необхідне для шкільного дня (це,
наприклад: підручники, зошити, сніданок, спортивний
одяг). Якщо ви не впевнені, зверніться до класного
керівника вашої дочки або сина.
❖ Домашнє завдання потрібно виконувати після школи.
Домашнє завдання важливе, оскільки дозволяє вашій
дочці чи синові повторити й поглибити навчальний
зміст.
❖ Якщо ваша дочка чи син відвідує цілоденну школу,
вони також залишаються у школі після обіду (після
уроків). Студенти, які навчаються протягом усього дня,
можуть брати участь у обіді за окрему плату. Потім
вони отримують теплий обід з понеділка по четвер.

Плата може бути зменшена за запитом. Заявку на обід
необхідно подати вчасно. Ви можете отримати це в
школі або на сайті міста Кобленц.

Шлях до школи

❖ Деякі учні мають довгий шлях до школи. Якщо відстань
від дому до школи більше 4 км (більше 2 км у випадку
початкової та спеціальної шкіл або якщо це особливо
небезпечно для руху), ваша дочка чи син можуть
доїхати до школи автобусом чи потягом. Заявку на
квитки можна отримати в школі або на сайті міста
Кобленц. Його потрібно здати в школі вчасно.

Захворювання

❖ Якщо ваша дочка чи син захворіли, перед початком
школи зателефонуйте чи напишіть електронною
поштою до офісу школи та повідомте їм, що ваша
дочка чи син захворіли і тому не зможуть прийти до
школи сьогодні. Це важливо, щоб школа знала про
відсутність і не хвилювалася. Будь ласка, зверніться до
класного керівника, щоб дізнатися, які точні правила в
школі вашої дитини.

Відпустки та державні свята
❖ Не можна планувати канікули в навчальні години. Для
цього зарезервовані шкільні канікули. Запитайте у
школі точні періоди канікул (часто можна
❖ Це також можна знайти в листі до батьків на початку
навчального року або на сайті школи).
❖ Якщо ви бажаєте, щоб ваша дочка чи син відпустили на
спеціальні свята (свята, коли зазвичай проводяться
заняття), поговоріть із класним керівником вашого сина
чи дочки.

___________________________
Місто Кобленц
Управління культури та школи
Управління освіти Кобленц
Муніципальна координація освітніх можливостей для нових
іммігрантів – орієнтація на дітей та молоді
 0261 129 1910
 bildungsbuero@stadt.koblenz.de
 www.koblenz.de
Ви можете знайти більше інформації про школи в Кобленці
та варіанти підтримки в шкільному посібнику Кобленца:
(https://www.koblenz.de/leben-in-koblenz/bildung/bildungsbuero)

Стан: грудень 2019 року.

ПРОСТО І ВНЯТНО
ПРО СИСТЕМУ ОСВІТИ
У РЕЙНЛАНД ПФАЛЬЦ
Інформація для сімей які знедавна переселились у Німеччину на

мовах

Ukrainisch

ШКОЛА У ФЕДЕ
РАЛЬНІЙ ЗЕМЛІ
РЕЙНЛАНД ПФАЛЬЦ
У федеральній землі Рейнланд Пфальц всі
діти зобов язані ходити в школу обов язкове
навчання Всі діти яким до серпня
виповнилося шість років зобов язані
відвідувати школу Існують різні типи шкіл З
го по й клас всі діти відвідують початкову
школу Далі з го по хоча б й клас вони
навчаються в середній школі перший етап
загальної середньої освіти Потім вони
можуть продовжити навчання в професійно
технічному училищі спеціальній середній
школі або вищій середній школі

курси DaZ (DaZ = Deutsch als Zweitsprache/
німецька як друга мова). На цих курсах діти,
які не володіють німецькою мовою (тобто не
володіють німецькою мовою і не розуміють
німецької) або володіють нею лише
обмежено, вивчають німецьку мову до 20
годин на тиждень. Решту шкільного часу
вони відвідують заняття у своєму класі.Багато
шкіл використовують програму 2P. З її
допомогою школи можуть визначити
навички та здібності дітей, які нещодавно
переїхали зі своєю сім'єю до Німеччини.

Якщо ви і ваша сім'я переїхали в РейнландПфальц з-за кордону, школи нададуть вам
консультації про те, який тип школи
підходить для вашої дитини. Наявні
сертифікати повинні бути пред'явлені на
консультацію.

Початкова школа

Мовна підготовка
У класі учні та вчителі
розмовляють німецькою
мовою. Для того, щоб іномовні
діти швидко вивчали німецьку
мову, у школах проводяться

Діти відвідують початкову школу за місцем
проживання. У початковій школі діти вивчають
основні навички, такі як читання, письмо та
підрахунок.
На четвертому році навчання дітям дають
рекомендацію щодо їх подальшого навчання.
Однак батьки повинні самі прийняти рішення
про продовження навчання дитини. Школи
надають їм лише консультації.

Середні загальноосвітні школи

Спеціальна середня шкопа

Є три типи середніх шкіл в
Рейнланд Пфальці Середня
школа плюс Інтегрована
єдина школа
і Гімназія
Перехід від одного типу
школи до іншого типу школи є
допустимим і може мати практичний сенс
якщо навчання дитини занадто важке або
занадто легке

Деякі середні школи плюс мають
спеціальну середню школу
У
спеціальній середній школі
йі
й класи
освіта поєднується з професійною практикою
Надаються різні напрямки навчання
наприклад экономика і управління
Об єднання
інженерна справа
навчання і
сфера охорони
професійної
здоров я та соціа
практики
льна сфера

Середня школа плюс

У середній школі плюс учні мають
можливість визначити на ранній стадії
навчання які професії їх цікавлять
професійна орієнтація Після го класу
можна отримати атестат про неповну
середню освіту свідоцтво про закінчення
школи а після
го класу атестат про повну
загальну середню освіту рівня
Після цього можна
придбати професію Успішно з певним
середнім балом після закінчення
го класу
також можна продовжити навчання в
спеціальній середній школі
професійно технічному училищі
або у
вищих класах гімназії

Закінчивши спеціальну середню школу
можна вступити до вищого професійного
навчального закладу або пройти професійну
підготовку.

Інтегрована єдина школа

В інтегрованій єдиній школі
можна
отримати атестат будь якої категорії після
го класу атестат про неповну середню освіту
після
го класу атестат про повну загальну
середню освіту після
го класу свідоцтво
про професійну зрілість шкільна частина
після
го класу атестат про повну загальну
середню освіту рівня
На протязі
тривалого часу учні інтегрованої єдиної
школи мають можливість вибору бажаного
атестату

У інтегрованій єдиній школі загальні заняття
проводяться з деяких предметів за участю всіх
учнів, а деякі предмети навчання
організовуються у вигляді курсів з урахуванням
різних рівнів підготовки учнів.

Згодом, при дотриманні встановлених вимог,
також є можливість скласти іспит на свідоцтво
про професійну зрілість або свідоцтво про
зарахування у професійно-технічні вищі
навчальні заклади.

Гімназія

Школи консультують учнів за відповідною
освітньою траєкторією.

Учні гімназій з самого початку навчаються за
поглибленою програмою щоб згодом
отримати університетську або професійну
освіту

Для отримання професійної освіти необхідно
вчитися в професійно-технічному навчальному
закладі.

У федеральній землі Рейнланд Пфальц
більшість дітей навчаються в дев ятирічній
гімназії
У більшості гімназій можна
скласти іспити після років навчання

Атестат за результатами
професійної підготовки

В перші роки навчання в гімназії учні
займаються в одному класі У вищих класах
гімназії останні три роки навчання учні
можуть вибрати певні предмети для
поглибленого вивчення і відвідувати
відповідні курси щоб отримати атестат
зрілості

Професійно-технічний навчальний
заклад
Професійно-технічні навчальні заклади (BBS)
надають багато можливостей для професійної
освіти та шкільного атестата.
Учні, які навчалися в школі дев'ять років і не
змогли отримати атестат, можуть після щорічної
підготовки до професійної підготовки (BVJ)
скласти іспит на атестат про неповну середню
освіту.
Навчаючись у професійно-технічному
навчальному закладі І рівня та вступаючи до
професійно-технічного навчального закладу ІІ
рівня, учні можуть, маючи атестат про неповну
середню освіту, отримати атестат про повну
загальну середню освіту через два роки.

Професійне навчання
відкриває доступ до більш ніж
300 професій. Навчання
проходить на підприємстві і в
професійно-технічному навчальному закладі і
займає від двох до трьох з половиною років.

Для отримання додаткової інформації про всі
типи шкіл, будь ласка, відвідайте:

Цю брошуру можна завантажити тут
на
слідуючих мовах

Така дуальна професійна освіта є особливістю
німецької шкільної системи. Вибравши цей
шлях, можна отримати свідоцтво про
професійну зрілість і навіть, при дотриманні
певних умов, атестат про повну загальну
середню освіту I рівня. Для початку
професійної освіти наявність свідоцтва про
професійну зрілість не є обов'язковою
умовою.

Учні з особливими навчальними
потребами
У випадку з учнями, які потребують
спеціальної педагогічної підтримки, можуть
бути встановлені особливі навчальні потреби.
Батьки таких учнів можуть вибрати інклюзивну
школу або спеціальну школу розвитку. У
спеціальних школах розвитку і школах
інклюзивної освіти можна отримати ті ж
атестати, що і в середній школі «плюс», або
спеціальні атестати (атестат про неповну
середню освіту спеціальної форми, атестат про
комплексний розвиток у спеціальній школі).

























ةيبرعال
Български
中文

Ελληνικά

وتښپ
Руссĸий
Српсĸи
ትግርኛ

Українська

یسراف يرد

РЕДАКЦІЙНІ ДАНІ
Редактор
Крістіане Шойнауер Грагг
відповідальна особа за важливість законодавства про пресу

Оформлення

Список авторів ілюстрацій:
титульна сторінка
стор
стор
стор

Редакция
Березень

року

6

MINISTERIUM FÜR BILDUNG

Міністерство освіти

Музична школа міста Кобленц
Нова пропозиція для біженців з України
Музична школа міста Кобленц хоче підтримати біженців з України спеціальними
музичними пропозиціями, адже мова музики зрозуміла кожному і може стати
чудовою допомогою в інтеграції та подоланні травматичних переживань.
Місце зустрічі біженців має бути щопонеділка о 14:00 у концертному залі
музичної школи, де люди всіх поколінь зможуть разом співати та грати на
музичних інструментах. Супроводжуюча особа буде підтримувати спілкування
вчителя з біженцями, перекладаючи на місцеву мову.
Крім того, неповнолітніх біженців з України можна безкоштовно та без реєстрації
інтегрувати в існуючі курси співпраці в дитячих садках та школах. Сюди входять
курси для дітей дошкільного віку (курси матері та дитини, такі як Babygarten,
Musikalische Früherziehung та Grundausbildung) або існуючі групові пропозиції,
такі як Klassenmusizieren на різних інструментах та курси співу.
Особи, які прийняли біженців до своїх домівок, можуть звернутися до
адміністрації музичної школи, щоб дізнатися більше про індивідуальні варіанти
підтримки. Таким чином можна знайти індивідуальні рішення для біженців.
Kontakt:
Musikschule der Stadt Koblenz, Hoevelstr. 6, 56073 Koblenz-Rauental
Telefon: 0261- 129 2553
Email: musikschule@stadt.koblenz.de
Internet: www.musikschuleKoblenz.de

Sprache & Integration
Мова та інтеграція

Вивчення німецької мови та пошук роботи
Інтеграційний курс це інтенсивні заняття спрямовані на те, щоб іноземці якомога швидше
адаптувалися в новій країні. Орієнтовний курс складається із 700 академічних годин (1
академічна година триває 45 хвилин) та передбачає вивчення мови, культури, правової
культури та історії Німеччини.
Для багатьох іноземців, що проживають в Німеччині, відвідування інтеграційного курсу є
обов’язковим. Біженці з України, що перебувають на території Німеччини за §24 Закону
Проживання (§ 24 AufenthG) не зобов’язанні відвідувати даний курс, проте мають право
на реєстрування та проходження курсу.
Щоб зареєструватися на проходження інтеграційного курсу потрібно самостійно
заповнити анкету, яку Ви знайдете за посиланням на Федеральне Управління з питань
Міграції та Біженців (Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF):
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/integration_node.html
Відвідування інтеграційного курсу для біженців з України є безкоштовним.
Заповнену заяву потрібно надіслати за адресою:
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
Referat 52G
Diedenhofener Straße 6-8, 54294 Trier.
Прийміть до уваги можливість запису на консультацію в агентство з працевлаштування
(Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen / Lotsenhaus). Там Вам наддадуть безкоштовну
консультацію з приводу навчання, визнання вже набутих професійних кваліфікацій та
працевлаштування, а також допоможуть заповнити заяву на проходження мовних курсів.
Записатися на консультацію Ви можете за телефоном:
Tel.: 0261 405-405,
Пн-Чт: 8:00 – 16:00
Пт:
8:00 – 14:00
А бо ж зателефонуйте на гарячу лінію (0800 4 5555 20, Пн-Пт: 8:00 -18:00)
Інтеграційні курс пропонують наступні мовні школи в місті Кобленці:
•

BBZ Altenkirchen: Viktoriastraße 32 – 36, 56068 Koblenz
Telefon: 0261 45093181, E-Mail: koblenz@bbz.kiry.de www.bbz-altenkirchen.de

•

Bénédict Akademie Koblenz: Löhrstraße 127, 56068 Koblenz
Tel.: 0261 37654, E-Mail: info@benedict-akademie-koblenz.de www.benedictakademie-koblenz.de

•

Grone-Bildungszentrum Koblenz: Schloßstr. 52, 56068 Koblenz
Tel.: 0261 134-90560, E-Mail: info-koblenz@grone.de www.grone.de

•

ISL Sprachschule: Rizzastr. 35, 56068 Koblenz
Tel.: 0261 9882344 0, E-Mail: koblenz@isl-sprachschule.de www.isl-sprachschule.de

•

Internationaler Bund (IB), Schloßstr. 40, 56068 Koblenz
Tel.: 0174-2855612, E-Mail: mohamad.alsakka@ib.de
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БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ У ДОРОЗІ
Для всіх, хто зараз намагаються виїхати за кордон з України, та
особливо для жінок, існує загроза стати жертвою торгівлі людьми.
Пам’ятайте, що далеко не всі з тих, хто пропонує допомогу, дійсно
бажають вам добра.

ПАСПОРТ ТА ІНШІ ВАЖЛИВІ ДОКУМЕНТИ
Ніколи не віддавайте паспорт та інші документи, що посвідчують особу.
Нікому, крім прикордонників. Носіть їх якмога ближче до тіла (Наприклад
у бюстгальтері).
Сфотографуйте свої документи на телефон, щоб мати їх фото на випадок
втрати чи крадіжки. Надішліть ці фото також друзям/родині та собі
електронною поштою.

ПОДОРОЖІ
Усі люди, що мають український паспорт, можуть безкоштовно
користуватися німецькі потяги (DB). Якщо ви подорожуєте в
таксі/автобусах/будь-якому транспорті, повідомляйте родичів або друзів
про свої місцезнаходження по дорозі. Якщо щось здається подозрілим,
негайно виходьте.
Перш ніж сісти в будь-який транспортний засіб, сфотографуйте його номер
та надішліть фото своїм друзям/сім’ї. Уникайте сідати в автомобілі водіїв, які
не дозволяють робити такі фотографії.

ГРОШІ
Розділіть наявну готівку на частини та носить їх на собі в різних місцях.
Можете так скластися, що якийсь багаж або сумку доведеться залишити
по дорозі.
Запам’ятайте номер своєї кредитної/дебітової картки. Запам’ятайте
номера телефонів кількох надійних людей, які змогли би перевести вам
гроші/допомогти якщо ви втратите свій телефон.

КОНТАКТИ
Оберіть зі своїми друзями/родиною кодове слово, яке на той випадок,
якщо ви потрапите в небезпеку та не зможете це сказати прямо, буде
зрозумілим їм. Якщо ви слідували нашим рекомендаціям, то в них вже має
бути номерний знак автівки та ваше місцезнаходження.

ПРОЖИВАННЯ
Якщо ви почуваєтеся в небезпеці в місті проживання, то негайно
ідіть звідти.

Консультація КОК

У випадку застосування насильства
проти жінок, будь ласка, дзвоніть:

08000 116 016

Телефон довіри «Насильство щодо жінок»

