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Важлива інформація щодо зміни відповідальних установ з надання фінансової допомоги 

 

Шановні пані та панове, 

 

Ви  подали клопотання на отримання допомоги чи вже отримуєте допомогу відповідно Закону 

про пільги шукачам притулку. 

 

Згідно юридичних змін, починаючи с 1 червня 2022 за надання допомоги біженцям з України 

відповідають регіональні Центри зайнятості (Jobcenter). З метою перевірки умов отримання 

допомоги Вам необхідно подати клопотання відповідно до Закону про надання допомоги по 

безробіттю в Центрі зайнятості Округу Констац (Jobcenter Landkreis Konstanz) до 19 травня 2022.  

 

Подати заяву можна в електронній формі. Відповідну інформацію ви знайдете тут  

 https://www.jobcenter-kn.de/antragsstellung/neuantrag/. 

Також ви можете заповнити заяву в письмовій формі (див. додаток) та надіслати його 

електронною поштою jobcenter-landkreis-konstanz@jobcenter-ge.de  або листом за адресою  

(див. https://www.jobcenter-kn.de/das-jobcenter-landkreis-konstanz/geschaeftsstellen/).  

 

Будь-ласка додайте до вашої заяви відповідні документи: 

 

- Копії паспортів всіх членів родини 

- Копії дозволу на перебування в країні для всіх членів родини  

- Підписану Довідку щодо дотримання  правил співробітництва з Центрами зайнятостї 

(Merkblatt Mitwirkungspflichten) 

- Копії виписок з банківських рахунків за останні три місяці або від часу відкриття рахунків  

- Копія договору оренди (Mietvertrag) або довідку про оплату житла (Gebührenbescheid)  

- Якщо у вас є прибуток, додайте відповідні документи: довідки про прибуток, такі як 

розрахунково-платіжні відомості, виплати аліментів, інше. 

- Заповнену анкету щодо професійної кваліфікації. 

Також повідомляємо вас про те, що виплати фінансової допомоги відповідно Закону про пільги 

шукачам притулку з 31 травня 2022 будуть призупинені. Подальше надання фінансової 

допомоги відбуватиметься за вчасного подання заяви у Центру зайнятості (Jobcenter). 

 

Якщо ви потребуєте допомоги при заповненні заяв чи маєте подальші питання: 

• Запишіться на прийом для подання заяви особисто онлайн: https://www.jobcenter-

kn.de oder  

• Зателефонуйте за наступними номерами  07531 36336 800 або 

07531 36336 0  
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• Прийдіть до Центру зайнятості (Jobcenter) та запишіться на прийом для подання 

заяви.  

 

З повагою 

 

 

Ваша установа 

Міністерства Міграції та Інтеграції – Реферат з надання фінансової дороги шукачам притулку 
(Цей лист був роздрукований автоматично і є дійсним без підпису) 

 

 

Додаток: 

Пакет документів для подання заяви в Центр зайнятості (Jobcenter )  

 


