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Перші кроки для біженців з України
1. Оформлення та видача посвідчення на проживання для біженців з України


Реєстрація в Офісі громадян (Bürgerbüro) в ратуші у вашому відповідальному
муніципалітеті.



Офіс

громадян

надсилає

до

відповідального

імміграційного

органу

(Ausländerbehörde) такі документи:





Підтвердження про реєстрацію (Anmeldebestätigung)



Копії паспортів



Інші наявні документи, такі як свідоцтва про цивільний стан



Контактні дані біженців або їх контактної особи

Потім Імміграційний орган (Ausländerbehörde) перевіряє, чи може бути виданий
дозвіл на проживання відповідно до § 24 AufenthG (закон про проживання,
тимчасовий захист), записує дані та зв'язується з біженцями чи їх контактними
особами, щоб домовитись про особисту зустріч.



На цій узгодженій зустрічі, яка буде призначена в імміграційному органі (Ausländerbehörde),буде видано посвідчення про те, що особа зареєструвалася у
імміграційному органі (Vorsprachebescheinigung),та тимчасове посвідчення на
легальне

перебування

у

країні

(Fiktionsbescheinigung)

з

дозволом

на

працевлаштування.


За наявності хоча б одного з вище приведених посвідчень можна подати заяву
на отримання допомоги (наприклад, грошові виплати на основні потреби і т.п.).

2. Заява на отримання допомоги


Бланк заяви на отримання допомоги згідно з законом про надання допомоги
біженцям

(Asylbewerberleistungsgesetz)

можна

завантажити

з

домашньої

сторінки районної адміністраціЇ Rems-Murr-Kreis, повністю заповнити і підписати,
та разом з документами, зазначеними на цій сторінці, відправити поштою або
надіслати електронною поштою (auslaenderamt@rems-murr-kreis.de).


Перша виплата допомоги здійснюється чеком: необхідна особиста присутність
заявника

(у

випадку

сім'ї,

«голови

домогосподарства»)

з

тимчасовим

посвідченням на легальне перебування у країні (Fiktionsbescheinigung) +
підтвердженням запису в районній адміністрації (PIK-Station im Landratsamt).
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Надання допомоги також може бути здійснено на даний момент без тимчасового
посвідчення на легальне перебування у країні (Fiktionsbescheinigung) та без
підтвердження зустрічі. Однак, в такому випадку допомога буде надаватись в
обмеженому форматі до отримання належних посвідчень (див. вище).


При виплаті допомоги видається одночасно довідка на лікування для загальної
медицини і для стоматологічного лікування (Behandlungsschein) і довідка про
звільнення від доплати за ліки (Zuzahlungsbefreiung für Medikamente).

