Інформаційна подія для українських
біженців, приймаючих родин та
допомогаючих осіб

Зміни отримання виплат з 01.06.2022
Понеділок, 16.05.2022, 18:00 Uhr,
Datum, Ort, Verfasser
Конференцзал
Керпен,
Хольгер Кірш

Умови для отримання права на виплати згідно § 74
SGB II (нове видання) дійсно з 01.06.2022 для
біженців з України, які в’їхали з 24.02. до 31.05.
• дозвіл на проживання згідно з § 24 абзацу 1 Закону про проживання
або

• тимчасове посвідчення на проживання (Fiktionsbescheinigung), згідно з §
81 абзацу 3 або абзацу 4, а також
• Офіційно визнана обробка заяви або принаймні зберігання данних у

Центральному реєстрі з обліку іноземців.
• Місце перебування є місто Керпен
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Коло відповідальності центру зайнятості
(Jobcenter) задля реалізації виплат та доступу
до ринку праці і інтеграції
З 1.06.2022 центр зайнятості надає виплати всім особам, які 24.02.2022
проживали в Україні та в період з 24.02.2022 до 31.05.2022 в’їхали до
Федеративної Республіки Німеччина.
Наступні умови для переходу з AsylbLG Behörde до центру зайнятості є:
• Виповнення 15-річного віку
• Працездатність
• Потреба в допомозі
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Коло відповідальності центру зайнятості
(Jobcenter) задля реалізації виплат та доступу
до ринку праці і інтеграції
Не мають право на отримання виплат:

• Діти та підлітки, які не досягли 15-річного віку і які прибули без батьків
• Особи, які досягли пенсійного віку за законам Німеччини чи отримують
пенсію за віком з України або третіх країн
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Грошові виплати для спільноти
Спільнота потреб (BG) складається зазвичай з декількох осіб, які
проживають разом з працездатною особою і мають спільне господарство.

Наприклад одружані чи неодружані пари з або без дітей. Але не дядя,
тітка, бабуся, дідусь.
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Грошові виплати для спільноти
Норми соціальної допомоги по безробіттю II/Соціальних
виплат згідно §§ 20, 23 соціального кодексу II (SGB II)

Норми соціальної допомоги ступень 1:
449,- €
Одинокі особі; батьки-одинаки; повнолітні, які зі своїм пртнером/
своєю партнеркой з приводу втечі не змогла побудувати сумісне
домогосподарство
Норми соціальної допомоги ступень 2:
Повнолітній партнер

404,- €

Норми соціальної допомоги ступень 3:
360,- €
Повнолітні до досягнення 25-річного віку без власного домогосподарства
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Грошові виплати для спільноти
Норми соціальної допомоги по безробіттю II/Соціальних
виплат згідно §§ 20, 23 соціального кодексу II (SGB II)

Норми соціальної допомоги ступень 4:
Діти з 14-річного до 17-річного віку

376,- €

Норми соціальної допомоги ступень 5:
Діти з 6-річного до 13-річного віку

311,- €

Норми соціальної допомоги ступень 6:
Діти з народження до 5-річного віку

285,- €
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Потреби на проживання та опалення
Потреби на проживання та опалення регулюються зазвичай соціальним
кодексом II (SGB II) § 22. Згідно з § 22 SGB II переймаються кошти на
аренду житла, якщо вони є придатними. Чи є потреби на житло та
опалення придатними, встановлює комунальна установа центру
зайнятості, в нашому випадку район Рейн-Ерфт, індивідуально згідно
обгрунтованого концепту.
Важливо: Перед підписанням договору оренди житла, необхідно отримати
згоду від центра зайнятості, щодо придатності витрат на проживання.
Якщо є згода, то центр зайнятості зможе перейняти крім усього іншого
позику для застави, витрати на пошук житла, витрати на переїзд.
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Потреби на проживання та опалення
Для приймаючих родин, які прийняли українських громадян, надається
загальна щомісячна допомога для покриття витрат на спожитвання, а саме

за поданням заяви у вільній формі. Центр зайнятості Керпен сплачує за
одну прийняту дорослу особу 40,50 € , за дитину 35,50 €.
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Потреби на проживання та опалення
Під час пошуку житла діють для українсьих біженців, так само як для інших
отримувачів грошових виплат згідно соціального кодексу II (SGB II) в місті
Керпен наступні доречні дані
Особи

1
2
3
4
5

qm основна оренда комунальні платежі

50
65
80
95
110

390,- €
500,- €
590,- €
670,- €
800,- €

140,- €
170,- €
210,- €
230,- €
260,- €

опалення

90,- €
110,- €
130,- €
150,- €
170,- €
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Додаткові потреби згідно § 21 SGB II
• Додаткові потреби для вагытних – 17 % відповідної регулярної допомоги

• Додаткові потреби для батьків-одинак – між 53,88 € та 269,40 €
• Додаткові потреби для працездатних отримувачів виплат з інвалідністю
• Додаткові потреби на особливе харчування ( в разі деяких особливостей

за станом здоров’я, необхідна довідка від лікаря)
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Дохід прийнятий до уваги згідно
§ 11 ff. SGB II та майно згідно § 12 SGB II
• Дохід від несамозайнятої та самозайнятої діяльності враховуюється до
вирахувуання сплат грошових виплат згідно § 11 b SGB II. Право на
виплати відповідно до SGB II також може враховуватися при доходах.
• До уваги приймається майно, яке згідно § 12 SGB можна виміряти
грошима. На цей час діють виняткові правила згідно § 67 Abs. 2 SGB II,
за якими майно протязом 6 місяців з моменту ухвалення грошових
виплат згідно SGB II НЕ буде прийматися до уваги. За винятком
наявності придатного для викорастання майна більш ніж 60.000,- € для
подаючою особи та 30.000,- € для інших осіб спільноти потреб.
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Пріорітетні виплати згідно § 12 a SGB II
Отримувачі грошових виплат згідно SGB II зобов’язані взяти до уваги та
подати заяву на соціальні виплати інших установ, якщо таким чином це

призведе до запобігання, усунення, зкорочення або зменшення потреби в
допомозі.
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Пріорітетні виплати згідно § 12 a SGB II
Пріорітетні виплати є наприклад.:
• Виплати по безробіттю I (Arbeitslosengeld I)
• Допомога на дитину (Kindergeld)
• Батьківскі виплати (Elterngeld)
• Додаткові виплати на дитину (Kinderzuschlag)
• Виплати на житло (Wohngeld)
• допомоги згідно з Федеральним законом про допомогу в навчанні
(BAföG)
• Передчасна пенсія за віком

14

Грошові виплти на навчання та участь згідно
з §§ 28 ff. SGB II
Потреби на навчання та участь в соціальному та культурному житті
суспільства враховуються у дітей, підлітків та молодих дорослих наряду зі

стандартною виплатою соціальної допомоги, поки вони не досягли 25річного віку, відвідують загальну або професійну школу та не отримують
інших грошових виплат під час професійної освіти.
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Грошові виплати на навчання та участь
згідно з §§ 28 ff. SGB II
Наступні виплати підлягаються відшкодуванню за наявності
підтвердження:
• Шкільні екскурсії
• Багатоденні шкільні поїздки
• Особисті шкільні потреби (01.08.- перше півріччя 104,- € та 01.02.–друге
півріччя 52,- €)
• Витрати на користування транспортом для школярів
• Сприяння навчанню
• Загальне харчування при школах
• 15,- € щомісяця для участі в соціальному та культурному житті
(наприклад членські внески в спортивний клуб)
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Розподіл послуг з працевлаштування
До 25 (U25):

підтримує працездатних клієнтів від 15-річного до 24-річного віку

Після 25 (Ü25):

підтримує працездатних клієнтів від 25-річного віку до виходу на пенсію

Спеціальні підрозділи:
Підрозділ Инклюзія:

підтримує всіх клієнтів, які мають інвалідність від 50%

Підрозділ сприяння професійному навчанню (FbW):

підтримує всіх клієнтів, які отримують

професійне навчання
Підрозідл I+:

підтримує тих клієнтів, які можуть негайно долучитися до праці

Вони будуть мати контактну особу, до якої можна звернутися з будь-яких питань з послуг
працевлаштування
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Можливості грошових сприянь
•

Видача права на участь в мовних курсах з німецікої мови/інтеграційних курсах

•

Підтримка при визнанні документів про закінчення шкільного і професійного
навчання

•

Пропозиції курсів, які необхідні для долучання до праці

•

Конкретні пропозиції вакантних посад

•

Підтримка при долучанні до праці, яка підлягає обов’язковому соціальному
страхуванню
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Причетність
• Сприйняття та участь в консультаціях

• Прийняття пропозицій курсів
• Подача заяв на вакантні посади
• Сповіщення про будь-які зміни

• Подавати довідки про (тимчасову) непрацездатність , якщо ви хворієте
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Дякую за увагу

Datum, Ort, Verfasser

