
 

 

 

INFORMATION AN UKR-SCHUTZSUCHENDEN 

Bekommen mittellose Schutzsuchende aus der Ukraine eine finanzielle Soforthilfe? 

21.12.2022 

 

Deutsch UKR 

Bekommen mittellose Schutzsuchende aus der Ukraine eine finanzielle Soforthilfe? 
 

Чи отримують особи з України, які потребують захисту, екстрену фінансову допомогу? 

Mittellose Schutzsuchende aus der Ukraine können beim Jobcenter eine Vorschusszahlung bekommen, 
wenn noch nicht alle Unterlagen wie z.B. die Bestätigung einer Kontoeröffnung eingereicht werden 
können. Jede Person mit gültigem Aufenthaltstitel (bzw. entsprechender Fiktionsbescheinigung), die 
einen Antrag gestellt hat und ihre Mittellosigkeit nachweisen kann, hat grundsätzlich einen Anspruch auf 
eine Vorschusszahlung. 

Особи з України, які потребують захисту, можуть отримати авансову виплату від Центру зайнятості, 
якщо ще не всі документи, наприклад, підтвердження відкриття банківського рахунку, можуть бути 
надані. Кожна особа з діючою посвідкою на проживання (або відповідною тимчасовою посвідкою на 
проживання), яка подала заяву і може довести відсутність необхідних коштів для існування, в 
принципі має право на авансову виплату. 

Die Höhe der Vorschusszahlung hängt vom Einzelfall ab. Unter anderem werden folgende Kriterien 
berücksichtigt: Größe der Bedarfsgemeinschaft und Wohnsituation. Denn einige Schutzsuchende sind 
langfristig in Hotels oder Hostels untergebracht, andere kurzfristig in Notunterkünften wie Sporthallen. Bei 
einigen Unterbringungen gibt es eine Vollverpflegung, bei anderen nicht. 

Розмір попередньої виплати залежить від конкретного випадку. Серед іншого, враховуються такі 
критерії: розмір спільноти, які потребують допомоги, та житлова ситуація. Це пов'язано з тим, що 
деякі особи, що шукають захисту, розміщуються в готелях або хостелах на довгостроковій основі, 
інші - на короткостроковій основі в пунктах тимчасового розміщення, таких як спортивні зали. Деякі 
місця розміщення надають повний пансіон, інші – ні. 
 

Der Vorschuss dient grundsätzlich zur vorläufigen Deckung der Kosten für den Lebensunterhalt. У принципі, авансова виплата слугує для тимчасового покриття витрат на проживання. 
 

Es wird empfohlen, damit nicht gleich eine HVV Monatskarte zu kaufen, sondern erst den Antrag auf 
Sozialrabatt zu stellen. Informationen dazu finden Sie hier: Sozialrabatt (Sozialkarte - Sozialticket) für 
Empfänger von Sozialleistungen - hamburg.de. Tageskarten oder eine Wochenkarte die sofort dringend 
benötigt werden, können Sie von dem Vorschuss kaufen.  

Рекомендується не використовувати її для придбання місячного проїзного квитка HVV відразу, а 
спочатку подати заяву на отримання соціальної знижки. Інформацію про це можна знайти тут: 
Sozialrabatt (Sozialkarte - Sozialticket) für Empfänger von Sozialleistungen - hamburg.de. Проїзні квитки 
на день або тиждень, які необхідні терміново, можна придбати на авансову виплату. 
 

Zur Klärung Ihres Anliegens buchen Sie gerne einen Termin beim für Sie zuständige Jobcenter-Standort, 
https://team-arbeit-hamburg.de/service/eservice/online-terminbuchung/.  
Die Terminbuchung ist auch in ukrainischer Sprache möglich.  

Для прояснення вашого запиту ви можете записатися на прийом у відповідальне за вас відділення 
Центру зайнятості. https://team-arbeit-hamburg.de/service/eservice/online-terminbuchung/. Запис на 
прийом також можливий українською мовою. 

Mehr Infos: https://team-arbeit-hamburg.de/ukraine/ Додаткова інформація: https://team-arbeit-hamburg.de/ukraine/ 
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