ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ
У ПРИВАТНИХ КВАРТИРАХ
Щиро вiтаэмо в Констанцi!
Для усiх приватно проживаючих бiженцiв з Украiни районне управлiння
Констанца пiдготувало пiдготувало iнформацiйного листа. Вiн повинен дяти
як iнформацiйна пiдтримка для стартування у Констанцi. Тут е важлива
iнформацiя до перших крокiв проживання,утримання та багато iнших
вiдповiдей.
Якщо у вас виникли додаткові запитання, будь ласка, надішліть електронний
лист на Ukraine@LRAKN.de .
Kрок 1: Зареєструватися в Офісі
громадянина (Bürgerbüro)
Всі біженці з України повинні
зареєструватися в муніципалітеті або місті,
де вони проживають. Для призначення
зустрічей слід звертатися до відповідних
офісів громадян або ратуші
муніципалітетів. Підтвердження
орендодавця та паспорт необхідно
принести на прийом. Підтвердження
орендодавця можна знайти тут:
BMI-VII2-20151025-SF-A002.pdf
(verwaltungsvorschriften-im-internet.de)

Пiдтримка за допомогою
iнтеграцiного менеджменту
Iнтеграцiйний менеджмент пiдтримуе
бiженцiв у питаннях освiти та мови, працi
та працевлаштування, проживання,
медичноi допомоги, фiнансування,
спiлкування та iнша важлива iнформацiя.
Украiнцi можуть звертатися до
спiвробiтникiв Iнтеграцiного закладу у
будь-якому мiстi знаходження та
проживання у Нiмеччинi. Відповідальних
осіб можна знайти тут::
Integrationsmanager Landkreis Konstanz

Kрок 2: Заява на отримання посвідки на
проживання в імміграційній службі
(Ausländerbehörde)
Укранськi громадяни можуть знаходитися без
вiзи у Нiмеччинi до 90 дiб. По закiнченнi цього
строку можливо отримати дозвiл ще на 90 дiб.
Однак також можна подати заяву на отримання
посвідки на проживання, яка діє протягом більш
тривалого періоду часу на підставі спрощеної
процедури для біженців з України відповідно до
§ 24 Закону про проживання (AufenthG) з
відповідною анкетою.
У областi Констанц юрисдiкцiя подiляеться по
мiсту проживання. Для всіх міст і
муніципалітетів району, крім міст Констанц,
Сінген і Радольфзелл, відповідальність за
управління іноземцями несе відповідальний
орган з питань іноземців (Ausländerbehörde)
Посилання на органи влади:
Мicто Констанц
 +49 7531 900-0
 auslaenderamt@konstanz.de
Мiсто Зiнген
 +49 7731 85-587

auslaenderbehoerde@singen.de
Мiсто Радольфцель
 +49 7732 81-145
 auslaenderamt@radolfzell.de
Район Констанц
 +49 7531 800-1766
 auslaenderwesen@LRAKN.de

Право притулку для украiнських
громадян
Біженцям з України може бути надано
тимчасовий захист на підставі директиви ЄС
про так званий масовий приплив відповідно
до розділу 24 Закону про проживання.
Громадянам України рекомендується
утриматися від подання заяви на отримання
статусу біженця в цей час. Заяви на
отримання статусу біженця все ще можливі, і
їх можна в будь-який час подати до
відповідального органу з питань іноземців.
Проте процедура надання притулку
призупиняється на період дії дозволу на
проживання відповідно до § 24 AufenthG.
Відповідальний орган з питань іноземців
можна знайти на другому кроці
інформаційного листа.
Стан здоровья та вакцинацiя
Нiмецька охорона здоровья на початку
здаеться дуже складною. Детальне
пояснення та iнформацiя знаходиться на
сторiнцi: Gesundheit | Integration Landkreis
Konstanz (lrakn.de)

Вакцинацiя проти короновiрусу захищае вiд
тяжких наслiдкiв захворювання на Ковiд та
можливих шкiдливих впливiв на стан
здоровья В областi Констанц вакцинацiю
проти Ковiд можливо забронювати за
iнтернетадресою:
http://www.etermin.net/impfen-kn

Настійно рекомендується вакцинація проти
кору. Звертатися до лiкарiв. Щеплення
бескоштовне.Подальша iнформацiя про
профiлактичнi щеплення:
Allgemeine Dienstleistungen | Landkreis
Konstanz Schutzimpfungen (lrakn.de)

Соціальні виплати
Іноземці, які фактично перебувають у
Німеччині та мають дозвіл на проживання
відповідно до розділу 24 Закону про
проживання, мають право отримувати пільги
відповідно до Закону про пільги для шукачів
притулку (AsylbLG). Заява на отримання пільг
згідно з AsylbLG можна знайти в Ukraine |
Landkreis Konstanz (lrakn.de) у вкладці
«Geldleistungen/Sozialleistungen».

Заявки можна надіслати поштою на:
Landratsamt Konstanz, Amt für Migration und
Integration, Benediktinerplatz 1, 78467
Konstanz.
Особиста консультація може відбутися тільки
за попереднім записом.
Iнтеграцiйний менеджмент підтримує процес
подання заявки.

Iнтеграцiйна сторiнка
В областi Констанц iснуе iнтеграцiйна
сторiнка. На Web-сторiнцi можна знайти
актуальну iнформацiю навколо теми мiграцiя,
iнтеграцiя, мова, освiта та подальшi важливi
iнтеграцйнi теми. Сторiнка створена на рiзних
мовах. Iнтеграцiйна сторiнка: Start |
Integration Landkreis Konstanz (lrakn.de)

