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Відділення джобцентру team.arbeit.hamburg

Для осіб від 25 до 67 років:

20 відділень у Гамбурзі

Для осіб до 25 років (молодіжні агентства з 

працевлаштування):

7 відділень у Гамбурзі

Спеціалізовані відділення: 

Відділення Stresemannstraße (для людей з обмеженими 

можливостями) 

Відділення для приватних підприємців та фрілансерів

Відділення Altstadt (для осіб без постійного місця 

проживання) 

Hamburg Welcome Center
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За рішенням законодавчої влади біженці з України будуть отримувати матеріальну допомогу з 
01.06.2022 року згідно з Кoдексом соціального права ІІ (Sozialgesetzbuch SGB II) 

▪ Фінансова допомога виплачується лише після подання всіх необхідних документів

▪ Відповідно до SGB II фінансова допомога призначається для забезпечення прожиткового 
мінімуму (засоби до існування, медичне страхування, оренда житла і т.п.)
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Jobcenter team.arbeit.hamburg
www.team-arbeit-hamburg.de
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Jobcenter team.arbeit.hamburg
www.team-arbeit-hamburg.de/україна/?lang=uk
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Допомога для забезпечення 

прожиткового  мінімуму
Допомога для 

працевлаштування

Базове забезпечення для шукаючих роботу

→Допомога по безробіттю II
→(Обов‘язкова подача заяви)

Відповідальність: відділ 
з працевлаштування

Відповідальність: 
фінансовий відділ

Що належить до базового забезпечення
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Стандартна фінансова допомога, 
орендна плата за житло & кошти на 

переїзд
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Родина яка потребує допомоги(Bedarfsgemeinschaft)

До родини належать:

▪ Працездатні особи, які мають право на фінансову допомогу (eLb)

▪ Партнери / Подружжя

▪ Діти

До домогосподарської спільноти належать ( Haushaltsgemeinschaft):

▪ Тітки, дядьки, бабусі і дідусі і т.д. (усі, хто живе із Вами у домогосподарстві)

Тітки, дядьки Сім'я
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Стандартна фінансова допомога

Стандартна фінансова допомога з 01.01.2022

▪ Партнер / Подружжя 404,00 €

▪ Діти 18-24 років (без власного домашнього господарства) 360,00 €

▪ Одинока особа

▪ Мати-одиначка / батько-одинак
449,00 €

▪ Діти 14 - 17 років 376,00 €

▪ Діти 6 – 13 років 311,00 €

▪ Діти 0 - 5 років 285,00 €
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Oрендна плата за житло та витрати на переїзд

Виважена орендна плата (брутто)

Орендна плата (брутто) = без витрат на опалення

1 особа макс. 543,00 €

2 особи макс. 659,40 €

3 особи макс. 780,00 €

4 особи макс. 938,15 €

5 осіб макс. 1.272,60 €

6 осіб макс. 1.443,60€

Кожна наступна особа макс. 180,45 €

Запит на надання згоди на 

переїзд, а також на покриття 

пов'язаних iз ним витрат 

потрібно подати ДО переїзду

До кожного випадка

застосовується 

індивідуальний підхід
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Медичне страхування (Krankenversicherung)

▪ Джобцентр сплачує внески на медичне страхування 

▪ Будь ласка, повідомте нам, яку медичну страхову компанію Ви обрали
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Освіта та участь у суспільному житті

Для дітей до 25 років передбачена додаткова фінансова допомога на:

▪ шкільне приладдя

▪ шкільні екскурсії
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Hадбавки на особливі життєві ситуації

• вагітність

• народження дитини

• мати-одиначка/тато

• спеціальне харчування необхідне за медичними показаннями

• oдяг

• переїзд та обстановка квартири

ВАЖЛИВО! Будь ласка, негайно повідомляйте Джобцентр про всі зміни
(наприклад, про доходи, переїзд, зміни у родині і т.п.)
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Принципи SGB II

• SGB II базується на ідеї особистої відповідальності.  Це означає, що працездатні особи та люди, 
які живуть з ними в родині, отримають підтримку та повинні сприяти тому, щоб вони могли 
заробляти самі собі на життя за рахунок власних засобів і сил і не залежати від джобцентру.

• Метою SGB II є зменшення або відсутність  потреби в допомозі.  В ідеалі це відбувається в 
рамках працевлаштування.

• Джобцентр підтримує працездатних осіб в пошуку роботи та допомагає різноманітними 
інструментами для працевлаштування.
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Інструменти для працевлаштування
Відповідальність: відділ з працевлаштування

➢Мовні курси

➢ Визнання іноземної освіти та кваліфікації 

➢Підтримка в складних життєвих ситуаціях

➢Підвищення кваліфікації

➢ пошук роботи (сприяння працевлаштуванню)

Ми будемо раді надати вам інформацію щодо вищеперелічених інструментів та по всьому 
спектру послуг джобцентра.

Будь ласка, зверніть увагу, що для застосування кожного інструменту необхідно відповідати 
певним особистим і юридичним вимогам.
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Відсутність/Відпустка (Ortsabwesenheit)

Якщо ви відсутні на місці проживання або подорожуєте (в межах або за межами Німеччини), ми називаємо 
це «відсутністю на місці».  Ви зобов’язані завчасно повідомити нас і отримати нашу згоду завчасно.  Якщо 
ми погодили ваш від‘їзд, ви продовжите отримувати допомогу по безробіттю II та медичне страхування 
протягом цього періоду. Ми можемо дати вам згоду не раніше ніж за 3 тижні до початку поїздки.

• Ви маєте право на 21 день відсутності протягом календарного року.  Ви маєте право на допомогу по 
безробіттю II, якщо ви перебуваєте за межами свого місця проживання протягом 21 дня з нашої згоди. 
Важливо: ці дні також включають вихідні та державні свята.  Крім того, наша згода повинна бути надана 
перед початком подорожі.

• Починаючи з 22-го дня, коли вас немає вдома, ви більше не маєте права на допомогу по безробіттю II.  
Ваше право також втрачається, якщо ви подорожуєте, не повідомивши нас заздалегідь. В окремих 
випадках можливі винятки.  Дізнайтеся більше про це у своєму джобцентрі заздалегідь.

Приклад: ви хочете подорожувати довше, ніж 3, але не більше, ніж 6 тижнів.  В принципі, ми можемо на це 
погодитися.  Однак ви маєте право на допомогу по безробіттю II лише протягом перших 3 тижнів вашої 
подорожі.  Протягом останніх трьох тижнів ви не будете отримувати допомогу по безробіттю ІІ та буде 
відсутнє медичне страхування. 

• Якщо ви плануєте подорожувати більше ніж 6 -ти тижнів, ви не маєте права на допомогу по безробіттю II 
протягом усього періоду подорожі, тому ви більше не будете отримувати допомогу по безробіттю II з 
першого дня вашої відсутності. Після вашого повернення нам потрібно буде повторно вирішувати, чи ви 
маєте право на подальшу фінансову допомогу.  Для цього необхідно подати нову заяву на отримання 
допомоги по безробіттю II.
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Weiterbildungsmesse 2022- Markt der Möglichkeiten
Angebot für unsere Kund:innen aus der Ukraine

Für viele ukrainische Kund:innen sollte das Ankommen und der Spracherwerb 
zunächst im Fokus stehen.

Ein Besuch der Weiterbildungsmesse ist besonders empfehlenswert 
für ukrainische Kund:innen die Informationen benötigen

• zur Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen, 
Qualifikationen und beruflichen Erfahrung 
=> Messestand: ZAA gemeinsam mit HWC

• zur Weiterbildung und Qualifikation bei Hamburger Bildungsträgern  
=> großes Angebot aus allen Branchen

(Deutsche Sprachkenntnisse erforderlich) 

• einen Kita-Platz benötigen und dabei Unterstützung brauchen 
=> Messestand: Arbeitsgemeinschaft der freien 

Wohlfahrtspflege Hamburg e.V., als Trägerin des Bundesprogram-
mes „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“
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Дякуємо за увагу!


