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Зміна у видачі соціальних виплат для українських біженців
Kілька тижнів тому Бундестаг ухвалив «Зміну закону». Тепер планується, що всі біженці
з України, які мають право на дозвіл на проживання (Aufenthaltserlaubnis) згідно з § 24
Закону про проживання, з 1 червня 2022 року будуть переведені на облік до Центру
зайнятості та Соціальної служби. Переважна більшість біженців з українським
громадянством, які зараз проживають в районі Ройтлінген. Право на отримання цього
дозволу на проживання (Aufenthaltserlaubnis) може бути підтверджено посвідкою на
тимчасове проживання (Fiktionsbescheinigung), якщо картки-посвідчення виду на
проживання (Aufenthaltstitel) ще не видано.
_



Кілька тижнів тому всі одержувачі соціальних виплат були поінформовані про
майбутню зміну закону співробітниками Відділу соціальних виплат міграційного органу
влади. Також було запропоновано надати зворотню відповідь щодо того, чи можна
передати особисті дані до Центру зайнятості та Служби соціального захисту. Усі
листи-відповіді були далі передані до відповідних органів.
Задля того, щоб полегшити цей перехід, було введено поправки до §18 Закону про
пільги для осіб, що шукають притулку. Це має на меті гарантувати, що люди
продовжуватимуть отримувати соціальні виплати від держави, якщо вони потребують
їх, навіть у перехідний період. Таким чином, Відділи соціальних виплат міграційних
органів влади можуть продовжувати надавати державні соціальні виплати протягом
максимум трьох місяців, якщо Центри зайнятості та Служби соціального захисту не
зможуть нарахувати виплати, на які подали заявки, до початку червня. Різні служби
державних органів тісно співпрацюють, щоб гарантувати, що соціальні виплати вчасно
виплачуються Центром зайнятості, Службами соціального захисту або, знову ж таки,
Відділом соціальних виплат міграційної служби.
Цей перехід також означає допуск до обов’язкового медичного страхування та право
на фінансову допомогу для дитини для власників посвідки на проживання відповідно
до розділу § 24 Закону про проживання.
FAQ
Я отримав гроші від Центру зайнятості в червні.
 Так, це вірно. З червня відповідальність за громадян України, які є власниками
посвідок на тимчасове проживання (Fiktionsbescheinigung) або дозволів на
проживання (Aufenthaltserlaubnis) відповідно до § 24 AufenthG, в основному
покладається на Центри зайнятості або Служби соціального захисту.
Я втік з України, але не маю українського громадянства.
 Відповідальність за вас надалі несе Відділ соціальних виплат міграційних органів
влади. Вам не потрібно нічого робити.

Я втік з України і не отримав грошей у червні
 Будь ласка, зверніться до Відділу соціальних виплат міграційної служби району
Ройтлінген.
Я громадянин України і в червні отримав гроші (знову) від Відділу соціальних
виплат міграційної служби. Чи правильно так?
 Ймовірно, Ви знову тимчасово отримали свої соціальні виплати від Відділу
соціальних виплат міграційної служби. Це могло статися, наприклад, якщо Ви
нещодавно прибули до Німеччини або Ваша заява ще не була остаточно розглянута
Центром зайнятості/ Службою соціального захисту.
Чи зміниться розмір пільг, які я отримав до цього часу?
 Так. Соціальні виплати від Центру зайнятості/ Служби соціального захисту вищі,
ніж соціальні виплати від Відділу соціальних виплат міграційної служби. Точний
розмір соціальних виплат завжди залежить від конкретного випадку. Орієнтовні
суми, а також додаткову інформацію та допомогу можна знайти на сайті Webseiten
des Bundessozialministeriums та Bundesagentur für Arbeit.
КОНТАКТИ
Команда Відділу соціальних виплат міграційної служби у вашому розпорядженні за
номером телефону 07121/480-2565 або за адресою електронної пошти
asylbewerberdienstleistungen@kreis-reutlingen.de . У разі особистого візиту просимо вас
записатися на прийом. В іншому випадку буде тривалий час очікування. Ми будемо
намагатися швидко відповісти на Ваші запити за телефоном або електронною поштою
і, якщо необхідно, запланувати персональні візити в найкоротші терміни.
KONTAKT
Das Team der Asylbewerberleistungsstelle steht Ihnen unter der Telefonnummer
07121/480-2565 oder unter der Mailadresse asylbewerberleistungen@kreis-reutlingen.de
gerne zur Verfügung. Bei persönlicher Vorsprache bitten wir um Vereinbarung eines
Termins. Andernfalls ist mit langen Wartezeiten zu rechnen. Wir werden versuchen die
telefonischen Anfragen oder Anfragen per Mail zügig zu klären und wenn notwendig
kurzfristig persönliche Vorsprachen zu terminieren.
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