
 

 

 
Важлива інформація про отримання соціальної допомоги, починаючи з  

01 червня 2022 року! 
 

17 березня 2022 року федеральний канцлер та голови урядів федеральних земель 
прийняли наступні рішення: 

Біженці з України, які підпадають під дію Директиви ЄС про тимчасовий захист у разі 
масового напливу переміщених осіб, можуть не подавати клопотання про надання 
статусу біженця, а відразу подати заяву на отримання дозволу на тимчасове 
проживання відповідно до п. 1 § 24 Закону про перебування іноземних громадян 
(AufenthG). Тому з 01 червня 2022 року ви отримуватимете соціальну 
допомогу згідно з положеннями частини другої Соціального кодексу (SGB 
II) від центрів зайнятості. 

Обов’язковою умовою для цього є подання вами заяви на отримання 
вищезгаданого дозволу на тимчасове проживання до відомства у справах іноземців 
у м. Дельменгорст. 

У разі, якщо ви ще не подали такої заяви, вам слід якомога швидше звернутися до 
відомства у справах іноземців: 

Пан Теліс, телефон: 04221 99 2347, ел. адреса: 
auslaenderangelegenheiten@delmenhorst.de 

Без підтвердження про подання заяви відповідно до § 24 Закону про 
перебування іноземних громадян (AufenthG) ви не зможете з 01 червня 
2022 року отримувати соціальну допомогу згідно з положеннями SGB II. 

Тому у ваших інтересах якнайшвидше подати заяву на отримання дозволу на 
тимчасове проживання. 

Отримавши такий дозвіл або навіть підтвердження про подання заяви, ви можете 
відразу почати працювати у Німеччині. Вам не потрібно отримувати додаткову згоду 
Федерального агентства зайнятості (нім. Bundesagentur für Arbeit). 

Крім того, щомісячні грошові виплати для покриття витрат на проживання відповідно 
до SGB II вищі, ніж допомога, яка виплачувалася за Законом про соціальні гарантії 
для шукачів притулку (AsylbLG).  

SGB II також охоплює ширший асортимент послуг щодо обов'язкового медичного 
страхування, ніж попередня соціальна допомога за Законом про соціальні гарантії 
для шукачів притулку (AsylbLG). 

Після подання заяви до відомства у справах іноземців на отримання дозволу на 
тимчасове проживання якомога швидше зверніться до центру зайнятості, щоб 
подати заяву на отримання допомоги: 

Центр зайнятості м. Дельменгорст (Jobcenter Delmenhorst) 
Am Wollelager 21 

27749 Delmenhorst 
04221 9242 102 

jobcenter-delmenhorst@jobcenter-ge.de  


