Допомога для осіб вимушених
покинути територію України
Втеча з України до
сусідніх країн

Продовження прямування до Німеччини
– безвізовий в’їзд та перебування (діє попередньо до 31.8.2022)
– безкоштовний залізничний проїзд з внутрішнім чи закордонним
паспортом України
– підтримка у подальшому прямуванні територією Європи,
наприклад за допомогою безкоштовного квитка “helpukraine”

Реєстрація

Реєстрація на підставі біометричних даних (фото, відбитки
пальців) для оформлення соціальних пільг/ для допомоги
в розміщенні

Розміщення / розподіл
– Особи, які знайшли житло, наприклад, на сайті
www.unterkun -ukraine.de, можуть самостійно
безпосередньо туди прямувати
– Особи, які потребують житло, будуть розподілені в
певну Федеральну землю. Розподіл здійснюється
відповідно до встановлених коефіцієнтів за допомогою
спеціально розробленого веб-додатку «FREE», яке
також враховує сімейні зв’язки.
→ Ціль: рівномірний розподіл на усій території
Німеччини (федеральних землях)

Перебування на території Німеччини
Довгострокове перебування: посвідка на перебування відповідно до
ст.24 Закону про перебування, трудову діяльність та інтеграцію іноземних
громадян видається після подачі заяви до Відомства у справах іноземних
громадян на місці знаходження; умовою для цього є попередня реєстрація
Короткострокове перебування: передусім, особи, які станом на
24.02.2022 перебували на території України на законних підставах,
мають право, принаймні до 31. серпня 2022, перебувати без
отримання на те необхідної візи

Хто має право на
отримання захисту?
Усі особи, які були вимушені покинути
територію України та проживали там до 24.2.
– громадяни України або особи без
громадянства та громадяни третіх країн зі
статусом захисту в Україні, а також члени їх
родин
– громадяни третіх країн, які станом на 24
лютого 2022 року проживали на території
України на підставі діючого безстрокового
перебування, а також особи, які мали
діючу короткострокову посвідку на
перебування але не мали змоги безпечно
повернутися до країни походження

Які права діють на підставі ст. 24 Закону про перебування в Німеччині?
Дозвіл на трудову діяльність
Компетентний орган у справах іноземних громадян надає дозвіл на трудову діяльність, спочатку, у так зване
Фіктивне рішення, пізніше – у посвідці на перебування. Для певних професій (наприклад, лікарів) застосовуються
особливі вимоги до процедури допуску. Питання про процедуру визнання диплому особам, які мають тимчасовий
захисток, залишається відкритим.

Соціальні пільги та медичне обслуговування
Особи, які були вимушені покинути територію України, у разі необхідності, мають право на отримання соціальної
допомоги на існування, а також медичне обслуговування відповідно до частини II Кодексу соціального
забезпечення або частини XII Кодексу соціального забезпечення.

Возз’єднання сім’ї
Возз’єднання сім’ї, особливо близьких членів сім’ї (подружжя, які мають неповнолітніх дітей, або батьків
неповнолітніх дітей) можливе, наприклад, якщо сім’я була розлучена на момент втікання з країни (ст.29 п.4 Закону
про перебування).

Пропозиції для новоприбулих та мовні пропозиції

Корисні посилання

Міграційне консультування допомагає в першочерговій інтеграції. Прості знання німецької мови та інформація за
темами повсякденного життя викладаються на курсах первинної інтеграції „МіА“ – курс спеціально призначено для
жінок. Інтеграційні та професійні мовні курси можливо відвідувати також безкоштовно з так Доказ походження.
Портал
допомоги
федерального
уряду

Інформація Федерального
відомства з питань
іноземних громадян
стосовно мовних курсів

Консультацію та
місце знаходження
стосовно мовних
курсів

Визнання
іноземних дипломів
професійного
навчання

www.germany4ukraine.de/
hilfeportal-de

www.bamf.de/DE/Themen/Integration/
_documents/hervorhebungsbaustein_hinweis.html

bamf-navi.bamf.de/de/

www.anerkennung-in-deutschland.de/
html/de/index.php

