
Список найважлив�ших оформлень для б�женц�в та волонтер�в 
– �нформац�я протягом перших к�лькох тижн�в п�сля прибуття 
в районний центр Рендсбург-Екернфьорде

Заповн�ть будьласка онлайн-форму для попередньої реєстрац�ї, роздрукуйте/збереж�ть її та
в�дправте на адресу: http://www.kreis-rd.de/familie-soziales/zuwanderung/ukraine-kompakt
Онлайн-запис на прийом для повної реєстрац�ї в �мм�грац�йному в�дд�л� за адресою:
http://www.kreis-rd.de/terminreservierung
П�д час ц�єї зустр�ч� ви отримаєте тимчасовий дозв�л на проживання в Н�меччин�
Fiktionsbescheinigun з дозволом на роботу. Fiktionsbescheinigung є тимчасовим докуметном i
д�йсне до тих п�р, поки не надрукується ID-Картка зг�дно з § 24 AufenthG.

Заява про реєстрац�ю в �мм�грац�йних органах районного центру Рендсбург-Екернфьорде

Реєстрац�я в м�сцевому в�дд�л� соц�ального забезпечення м�ської/посадової адм�н�страц�ї 
(для б�женц�в, як� в'їхали в країну приватно)

При постановц� на обл�к y в�дд�л� реєстрац�ї м�сцяпроживання громадян (Einwohnermeldeamt),
Ви отримаєте дов�дку про м�сцепроживання та податковий �ндиф�кац�йний номер. Вам
необх�дна дов�дка про м�сце проживаня (Meldebescheinigung) щоб звернутися за послугами
до центру зайнятост� (Jobcenter).

Для перебування в Н�меччин� та можливих поїздок в межах ЄС є необх�дною наявн�сть
б�ометричного паспортy. Якщо у вас немає б�ометричного паспортy або зак�нчується строк
д�ї, зверн�ться будьласка до найближчого Генерального консульства України: 
https://konsulate-hamburg.de/ukraine-konsulat-in-hamburg

Реєстрац�я в центр� зайнятост� 
(для б�женц�в, як� в‘їхали в країну приватно)

Для отримання допомоги зг�дно н�мецького законодавства (SGB II) або базового
забезпечення в центр� зайнятост� Вам необх�дно надати дозв�л на перебування
(Aufenthaltserlaubnis або Fiktionsbescheinigung) чи �нший документ виданий
�мм�грац�йними органами. Детальну �нформац�ю щодо допомоги або про центр зайнятост�
Ви отримаєте за плсиланням: http://www.arbeitsagentur.de/Ukraine

Паспортн� питання

Банк�вск� питання
Найближчим часом має бути в�дкритий банк�вський рахунок. Протягом перших к�лькох
тижн�в виплата буде у вигляд� ваучерiв. Ви можете вибирати Банк за власним бажанням.

Страхування
Р�зн� страхов� компан�ї пропонують р�зн� страховi послуги для Вас. Якщо ви починаєте роботу,
ви повинн� зареєструватися у вибран�й вами медичн�й страхов�й компан�ї (соц�альне
страхування), додаткову �нформац�ю можна отримати за адресою: 
http://www.gesetzlichekrankenkassen.de/
Рекомендуємо також оформити страхування в�дпов�дальност� та (за наявност� авт�вки)
страховий пол�с автомоб�ля. В Н�меччин� можлив� також багато �нших страхових послуг. Ви
можете вибирати страховy компан�ю за власним бажанням.

В�дв�дування школи
В�дв�дайте будьласка найближчy до Вас школy та обговор�ть там подальш� формальност�
вступy до школи. Для отримання додаткової �нформац�ї в�дв�дайте будьласка : 
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/bildung-kultur/schule-und-kita/schulinformationen

Дитяч� садочки
Надается можливiсть зареєструвати дитину у дитячому садочку або у нян�. Для отримання
додаткової �нформац�ї зв’яж�ться будьласка з дитячим садком м�ста, де ви проживаєте.
Початкову �нформац�ю можна знайти тут: 
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/familie-soziales/jugend-und-familie
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Б�женц� з України мають можлив�сть пройти курси н�мецької мови. Ви можете отримати
консультац�ю та подати заявку на мовнi курси у нашiй област� y так� мовн� школи, як: 
isfa GmbH (Тел. 04331-8685736) або DAA Rendsburg (Тел. 04331-7822-0) 
або VHS Rendsburger Ring e.V. (Тел. 04331-2088-0)

Мовн� курси для дорослих

Трудова д�яльн�сть

Ви б хот�ли працювати? З отриманням Fiktionsbescheinigung або п�зн�ше з отриманням ID-
Карти Ви маете дозв�л на роботу. Ви можете шукати п�дходящу роботу та отримати
квал�ф�ковану консультац�ю в�д Федерального агентства зайнятост� онлайн:
www.arbeitsagentur.de
Також Ви можете отримати додатков� поради в мереж� IQ Netwerk Schleswig-Holstein:
https://www.iq-netzwerk-sh.de/angebote/weitere-
beratungsmoeglichkeiten/migrationsberatung/rendsburg-eckernfoerde/

У нас добре функц�онуюча система охорони здоров’я. Майже в кожн�й громад� Ви знайдете
л�каря терапевта (так званого с�мейного л�каря), а також �нших спец�ал�ст�в та пед�атр�в.
В �нтернет�, наприклад, на сайт� www.jameda.de Ви знайдете контактн� адреси м�сцевих
л�кар�в. П�сля прибуття до м�сця проживання протягом перших к�лькох дн�в Ви можете
подати заявку у м�сцевому управл�нн� соц�ального захисту на отримання тимчасового
медичного сетиф�кату.

Медична допомога

М�грац�йна консультац�я
В област� працюють р�зноман�тн� консультац�йн� центри з м�грац�йних питань, так�
наприклад як: Diakonie Altholstein (Тел. 04331-943843800) або UTS e.V. (Тел. 04331-27753).

Гуман�тарна допомога одяг, мебл�, тощо
Якщо Вам необх�дна гуман�тарна допомога зверн�ться будьласка до м�сцевого соц�ального
управл�ння або до таких асоц�ац�й, як: „W.I.R. für Rendsburg“ або „DRK Ortsverbände“ . У
Н�меччин� є багато можливостей отримати одяг, мебл� або реч� побутового характеру
безкоштовно. 

Корисн� поради
У м�сцевих магазинах Vodafone � Telekom Ви можете отримати, за наявност� українського
посв�дченя, безкоштовнi SIM-карти. Також деяк� постачальники моб�льного зв`язку ,так�
наприклад, як „nordischnet“ надають можлив�сть зд�йснювати безкоштовн� дзв�нки в Україну.
Ви маете право, за наявност� українського посв�дченя, безкоштовно користуватися
громадським транспортом (автобусом � потягом).
У наших м�стах � громадах, особливо в Екернфьорде, Рендсбург � Норторф, є можлив�сть
познайомитися з людьми р�зних культур. Якщо Ви цим зац�кавленi, Ви можете запитати у
м�сцевого соц�ального управл�ння, або у волонтерск�й служб� або ж в м�сцевому
координац�йному пункi �нтеграц�ї. Для цього потр�бно над�слати електронного листа на
поштову скринькуb: koordinierung@kreis-rd.de
Програми-перекладач� на моб�льному телефон� допоможуть вам у повсякденному житт�.
Численн� м�сцев� спортивн� клуби та товариства пропонують Вам безкоштовн� спортивн�
можливост�.
Є безкоштовн� консультац�йн� послуги в будь-яких ситуац�ях: консультац�я щодо повернення
додому та с�мейна консультац�я. Консультац�ї для ваг�тних та спец�альн� пропозиц�ї допомоги
для молод�. Звертайтеся до (Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V., Tel. 04331 1323-40).
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