Leistungen für registrierte, hilfsbedürftige Geflüchtete aus der Ukraine ab 1. Juni 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der ab 1.6.2022 geplanten Gesetzgebung erhalten registrierte, hilfsbedürftige Geflüchtete aus der Ukraine ab 1. Juni Leistungen aus der Grundsicherung (SGBII bzw. XII).
Das Jobcenter Landkreis Nordhausen ist dann für die erwerbsfähigen Personen und deren
eigene Kinder im gleichen Haushalt zuständig, diese bilden in der Regel eine sogenannte Bedarfsgemeinschaft.
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II werden nur auf Antrag erbracht.
Auch sofern Sie bisher Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG) erhalten haben, ist es notwendig, umgehend einen Antrag beim
Jobcenter auf Leistungen nach den SGBII zu stellen. Die erforderlichen
Formulare zum online Ausfüllen und Ausdrucken finden Sie hier,
während der Öffnungszeiten zur Abholung im Jobcenter oder unter
https://web.arbeitsagentur.de/sgb2ka/ka-ui/pc/hauptantrag/antrag
Unter Punkt 2. des Hauptantrages ist der 1. Juni 2022 als Datum einzutragen.

Die Geldleistungen werden grundsätzlich durch Überweisung auf ein vom
Antragsteller benanntes Konto bei einem Geldinstitut gezahlt.
Bitte bemühen Sie sich daher umgehend nach dem Erhalt der Fiktionsbescheinigung um eine Bankverbindung bei einer Bank oder Sparkasse, da
dem Jobcenter Landkreis Nordhausen in der Regel keine anderen Zahlungsmöglichkeiten für Ihre Leistungen zur Verfügung stehen.

Sie sind als Bezieher von Leistungen der Grundsicherung in der gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung pflichtversichert. Dafür wählen Sie bitte eine
Krankenkasse und reichen mit den Antragsunterlagen eine Mitgliedsbescheinigung Ihrer Krankenkasse ein; zusammen mit der über die Krankenkasse vergebene Rentenversicherungsnummer.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Jobcenter Landkreis Nordhausen

Telefon: 03631 650 129
Uferstraße 2
99734 Nordhausen

Öffnungszeiten:
Montag 08:00 Uhr - 12:30 Uhr
Dienstag 08:00 Uhr -16:00 Uhr
Donnerstag 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 Uhr - 12:30 Uhr

Telefon: 03631 650 129
Uferstraße 2
99734 Nordhausen

Öffnungszeiten:
Montag 08:00 Uhr - 12:30 Uhr
Dienstag 08:00 Uhr -16:00 Uhr
Donnerstag 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 Uhr - 12:30 Uhr

Пільги для зареєстрованих біженців, з України які потребують допомоги з 1
червня 2022 року
Шановні пані та панове,
Відповідно до законодавства, запланованого з 1.6.2022 року, зареєстровані біженці з
України, які потребують допомоги, отримають пільги від базового забезпечення (SGB II
або XII) з 1 червня.
Центр зайнятості „Jobcenter Landkreis Nordhausen“ несе відповідальність за
працездатних осіб і їх власних дітей в одному домогосподарстві, які зазвичай утворюють
так звану "спільноту потреб".

Навіть якщо ви раніше отримували виплати відповідно до Закону про
виплати шукачам притулку (AsylbLG), необхідно негайно подати
заяву до центру зайнятості на отримання виплат відповідно до SGB
II. Виплати базового забезпечення по SGB II надаються тільки після
реєстрації.
Потрібні формуляри, ви зможете знайти у цьому QR Code
тут їх заповнити та роздрукувати або у часи прийому
Jobcenter або за адресою
https://web.arbeitsagentur.de/sgb2ka/ka-ui/pc/hauptanmeldung/anmeldung
У пункті 2 основної заявки датою ввести 1 червня 2022 року.
Переважно, грошові виплати виплачуються банківським переказом
на рахунок у фінансовій установі, призначеній заявником.
Тому, будь ласка, докладіть зусиль, щоб отримати банківський
рахунок у банку або ощадному банку відразу після отримання
фіктивного свідоцтва (Fiktionsbescheinigung), оскільки „Jobcenter
Landkreis Nordhausen“ зазвичай немає інших доступних варіантів
для виплати.

Як отримувачі базового забезпечення, ви обов'язково застраховані в
законному медичному та довгостроковому страхуванні по догляду.
Для цього, будь ласка, виберіть медичну страхову компанію та
надішліть свідоцтво про членство від вашої компанії медичного
страхування з документами заяви, а також номер пенсійного
страхування, присвоєний через компанію медичного страхування.

З повагою,
Ваш Jobcenter Landkreis Nordhausen

Telefon: 03631 650 129
Uferstraße 2
99734 Nordhausen

Öffnungszeiten:
Montag 08:00 Uhr - 12:30 Uhr
Dienstag 08:00 Uhr -16:00 Uhr
Donnerstag 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 Uhr - 12:30 Uhr

Льготы для зарегистрированных беженцев из Украины, нуждающихся в помощи
с 1 июня 2022 года
Уважаемые дамы и господа,
В связи с планируемым законодательством с 1 июня 2022 года зарегистрированные
беженцы из Украины, нуждающиеся в помощи, будут получать пособия из базового
обеспечения (SGBII или XII) с 1 июня.
Центр занятости „Jobcenter Landkreis Nordhausen“ несет ответственность за
трудоспособных лиц и их собственных детей в одном домохозяйстве, которые обычно
образуют так называемое "сообщество нуждающихся".
Пособия по базовому обеспечению в соответствии с книгой Социального кодекса (SGB
II) предоставляются только по заявлению.
Даже если вы ранее получали пособия в соответствии с Законом о
пособиях лицам, ищущим убежище (AsylbLG), необходимо
немедленно обратиться в Центр занятости Jobcenter для получения
пособий в соответствии с SGBII. Необходимые формы для онлайнзаполнения и распечатки можно найти здесь
или получить в часы работы Jobcenter либо на сайте
https://web.arbeitsagentur.de/sgb2ka/ka-ui/pc/hauptantrag/antrag
В соответствии со 2 пунктом основной заявки в качестве даты должно быть указано: 1
июня 2022 года.
В основном, денежные пособия выплачиваются путем перевода на
счет в финансовом учреждении, указанном заявителем.
Поэтому постарайтесь сразу после получения фиктивного
свидетельства (Fiktionsbescheinigung) открыть банковский счет в
банке или сберегательной кассе, так как у Центра занятости „Jobcenter Landkreis Nordhausen“ обычно нет других вариантов для выплаты
ваших пособий.

Как получатель базового обеспечения, вы в обязательном порядке
застрахованы в обязательном страховании здоровья и долгосрочного
ухода. Для этого необходимо выбрать медицинскую страховую
компанию и вместе с документами на подачу заявления представить
свидетельство о медицинском страховании, а также номер
пенсионного страхования, присвоенный в медицинской страховой
компании.

С уважением,
ваш Jobcenter Landkreis Nordhausen
Telefon: 03631 650 129
Uferstraße 2
99734 Nordhausen

Öffnungszeiten:
Montag 08:00 Uhr - 12:30 Uhr
Dienstag 08:00 Uhr -16:00 Uhr
Donnerstag 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 Uhr - 12:30 Uhr

Kurzinformation

Arbeitslosengeld II / Sozialgeld
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Das Wichtigste in Kürze

I. Arbeitslosengeld II / Sozialgeld
Arbeitslosengeld II können Sie erhalten, wenn Sie

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende unterstützt Sie mit
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts.

• arbeitsfähig sind,

Ziel ist, dass Sie künftig selbst für Ihren Lebensunterhalt und
den Ihrer Angehörigen sorgen können.

• mindestens 15 Jahre alt sind und das Rentenalter noch
nicht erreicht haben und

Die Leistungen der Grundsicherung werden aus Steuermitteln
finanziert und zur Überbrückung für alle erbracht, die zu wenige
oder keine eigenen Mittel zur Verfügung haben.

• Ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Für die Umsetzung der Aufgaben sind die Jobcenter zuständig.
Diese Kurzinformation erläutert Ihnen, welche Leistungen erbracht werden können und was Sie dabei beachten müssen.

• hilfebedürftig sind,

Für ausländische Staatsangehörige gelten Besonderheiten,
zum Beispiel muss die Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt
sein. Asylbewerberinnen und Asylbewerber sind von Leistungen
nach dem SGB II (Sozialgesetzbuch – Zweites Buch) ausgeschlossen. Anerkannte Asylberechtigte können Leistungen erhalten.
Sind Sie jünger als 15 Jahre oder können aus gesundheitlichen
Gründen nicht arbeiten, dann können Sie auch Leistungen
(Sozialgeld) erhalten, wenn Sie mit einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft leben.

Bedarfsgemeinschaft
Leben Sie in Partnerschaft oder mit Kindern im gleichen
Haushalt, bilden Sie in der Regel eine Bedarfsgemeinschaft.
Das Einkommen und Vermögen einer Person ist – ähnlich
wie in Familien – auch für die Anderen einzusetzen.
Arbeitslosengeld II und Sozialgeld sind Leistungen, die den
Lebensunterhalt sicherstellen sollen. Dazu gehören:

Regelbedarf
Der Regelbedarf deckt pauschal die Kosten unter anderem
für Ernährung, Kleidung, Strom, Körperpflege und Hausrat
ab. Seine Höhe hängt im Wesentlichen vom Lebensalter und
der persönlichen Situation (zum Beispiel alleinstehend, in
Partnerschaft lebend) ab. Die aktuellen Regelbedarfe können Sie dem offiziellen Internetauftritt des Bundesminis
teriums für Arbeit und Soziales entnehmen (www.bmas.de).

Mehrbedarfe
Unter bestimmten Voraussetzungen kann zusätzlich zum
Regelbedarf ein Mehrbedarf gezahlt werden, so zum Beispiel
für Schwangere oder Alleinerziehende.

Unterkunft und Heizung
Es werden die angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung übernommen. Was als angemessen gilt, hängt vom jeweiligen Wohnort ab. Wenn Sie umziehen wollen, holen Sie
bitte das Einverständnis Ihres Jobcenters ein, bevor Sie einen
neuen Mietvertrag abschließen.

II. Einmalige Leistungen

Über das Arbeitslosengeld II / Sozialgeld hinaus können einmalige Leistungen gewährt werden, zum Beispiel für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte,
die Erstausstattung für Bekleidung oder die Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt.

III. Kranken- und Pflegeversicherung

Sie sind als Bezieherin oder Bezieher von Arbeitslosengeld II
in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung pflichtversichert.

IV. Leistungen für Bildung und Teilhabe

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können weitere Kosten übernommen werden, beispielsweise für Schulbedarf, für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten,
Mitgliedsbeiträge im Sportverein oder Kosten für Musikunterricht.

V. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Die wichtigste Aufgabe der Jobcenter ist, Sie bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Darüber sprechen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters mit
Ihnen und bieten Ihnen geeignete Stellen an. Außerdem können Ihnen gegebenenfalls Bewerbungskosten erstattet werHerausgeberin
Bundesagentur für Arbeit
Geschäftsbereich Geldleistungen und Recht
Oktober 2020
www.arbeitsagentur.de

den. Benötigen Sie weitere Kenntnisse und Fähigkeiten,
können Ihnen Aus- und Weiterbildungen angeboten werden.

VI. Wie wirken sich Einkommen und Vermögen
aus?

Bevor Sie finanzielle Hilfe erhalten, müssen Sie eigene Mittel,
also Ihr Einkommen und verwertbares Vermögen (Ausnahme
zum Beispiel Hausrat) einsetzen. Einkommen ist jede Einnahme in Geld, die Ihnen ab Antragstellung zufließt. Vermögen ist Ihr „Hab und Gut“, das Sie vor der Antragstellung
besaßen und das in Geld messbar ist. Arbeitslosengeld II
können Sie auch dann erhalten, wenn Sie einer Arbeit nachgehen, das Einkommen aber nicht ausreicht, den Lebensunterhalt sicherzustellen.

VII. Antragstellung

Leistungen nach dem SGB II werden nur auf Antrag erbracht.
Melden Sie sich deshalb so früh wie möglich bei Ihrem Jobcenter. Die Antragstellung ist kostenlos. Die Formulare erhalten Sie vom Jobcenter und im Internet. Bitte beantworten Sie
alle Fragen im Antrag und in den Anlagen vollständig und
wahrheitsgemäß.
Wenn Sie noch nicht gut deutsch sprechen, bringen Sie gerne
eine Person zur Antragstellung mit, die dies kann. Anderenfalls erkundigen Sie sich bei Ihrem Jobcenter, ob Ihnen eine
Dolmetscherin oder ein Dolmetscher zur Seite gestellt werden kann.

VIII. Was müssen Sie beachten?

Ab der Antragstellung sind Sie verpflichtet, sich bei Ihrem
Jobcenter persönlich zu melden, wenn Sie dazu aufgefordert
werden. Falls Sie einen Termin nicht einhalten können, unterrichten Sie bitte umgehend Ihr Jobcenter und geben Sie auch
den Grund an. Ergeben sich Änderungen, die sich auf die
Leistungen auswirken können (wie etwa Aufnahme einer
Arbeit oder eines Studiums, Umzug, Geburt eines Kindes,
Einzug einer Person) müssen Sie dies dem Jobcenter sofort
mitteilen. Andernfalls können sich für Sie Nachteile ergeben
(Rückzahlung der zu viel gezahlten Leistungen, Ordnungswidrigkeiten oder Strafverfahren).
Sie sind verpflichtet, alle Möglichkeiten zu nutzen, Ihren
Lebensunterhalt aus eigenen Kräften sicherzustellen. Dies
bedeutet, dass Sie sich selbständig um Arbeit bemühen und
auf zumutbare Stellenangebote bewerben müssen.

IX. Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie im:
• „Merkblatt SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende“
Dieses und auch andere Merkblätter finden Sie auf der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit
» www.arbeitsagentur.de sowie in Ihrem Jobcenter.

Коротка інформація

Допомога з безробіття II /
соціальна допомога
Базове соціальне забезпечення для тих, хто шукає роботу

Коротко про головне

I. Допомога з безробіття II / соціальна допомога

Базове соціальне забезпечення для тих, хто шукає роботу,
надає вам матеріальну допомогу для інтеграції в трудове
життя та допомогу для забезпечення засобів для існування.

• можете працювати,

Мета полягає в тому, щоб в майбутньому ви самі могли
забезпечувати себе та свою сім’ю засобами для існування.
Допомоги базового соціального забезпечення фінансуються за рахунок податків і надаються всім, хто має надто
мало або зовсім немає власних коштів.
Відповідальність за виконання цих завдань несуть центри
зайнятості.
В цій короткій інформації пояснюється, які послуги можуть
бути надані і що ви повинні враховувати.

Допомогу з безробіття II ви можете отримувати, якщо ви

• потребуєте допомоги,
• не молодше 15-ти років і ще не досягли пенсійного віку,
• мешкаєте в Німеччині.
Щодо іноземних громадян діють особливі правила, наприклад, вони повинні мати дозвіл на роботу. Шукачам
політичного притулку допомоги відповідно до SGB II (Соціальний кодекс – другий том) не виплачуються. Особи, які
отримали політичний притулок, мають право на отримання
допомоги.
Якщо ви молодше 15 років або не можете працювати за станом здоров’я, ви також можете отримувати допомогу (соціальну допомогу), якщо проживаєте з працездатною особою,
яка має право на допомогу, у так званій спільноті потреб.

Спільнота потреб

Якщо ви живете зі своїм партнером або дітьми в одному
домогосподарстві, ви зазвичай формуєте спільноту потреб.
В цьому випадку доходи та майно кожного з членів такої
спільноти повинні використовуватися також на благо інших,
як це зазвичай прийнято у сім’ях.
Допомога з безробіття II та соціальна допомога є допомоги, призначені для забезпечення засобів до існування.
До них відносяться:

Стандартна потреба
Стандартна потреба в усередненому вигляді покриває,
зокрема, витрати на продукти харчування, одяг, електрику,
особисту гігієну та предмети домашнього вжитку. Її розмір
істотно залежить від віку та особистого становища (наприклад, самотнє проживання, проживання з партнером).
Поточні стандартні потреби можна знайти на офіційному
сайті Федерального міністерства праці та соціального
забезпечення Німеччини (www.bmas.de).

Додаткові потреби
За певних умов на додаток до стандартної потреби можуть
оплачуватись додаткові потреби, наприклад, вагітним жінкам або батькам-одинакам.

Проживання та опалення
Сплачуються також співмірні витрати на проживання та
опалення. Що вважається співмірним, залежить від місця
проживання. Якщо ви бажаєте переїхати, будь ласка, отримайте схвалення від вашого центру зайнятості, перш ніж
підписувати новий договір про найм житла.

II. Одночасні допомоги

На додаток до допомоги з безробіття II / соціальної допомоги можуть бути призначені одночасні допомоги, наприклад, на первинне меблювання будинку, включаючи побутову техніку, на початкове забезпечення одягом або
придане у зв’язку з вагітністю та пологами.

III. Медичне страхування та страхування довгострокового догляду
Як одержувач допомоги з безробіття II ви обов’язково
застраховані в системі медичного страхування та страхування довгострокового догляду.

IV. Забезпечення навчання та участі

Для дітей, підлітків та молодих людей можуть бути оплачені додаткові витрати, наприклад, на шкільне приладдя,
шкільні екскурсії та багатоденні шкільні поїздки, членські
внески до спортивного клубу або витрати на уроки музики.

V. Забезпечення інтеграції на ринок праці

Найважливіше завдання центрів зайнятості – допомогти
вам у вашій інтеграції на ринку праці. Про це вам розкажуть співробітники центру зайнятості та запропонують відповідні вакансії. Вам також можуть бути відшкодовані
витрати на розсилку резюме для отримання роботи. Якщо

Видавець
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(Федеральне агентство з працевлаштування)
Відділ грошової допомоги та правових питань
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вам потрібні додаткові знання та навички, вам можуть бути
запропоновані можливості для навчання та підвищення
кваліфікації.

VI. Як враховуються доходи та майно?

Перш ніж отримувати фінансову допомогу, ви повинні використовувати власні кошти, тобто свої доходи та майно, яке
може бути реалізовано (за винятком, наприклад, предметів
домашнього побуту). Доходом вважається будь-яке отримання грошей після подання заяви. Майно – це те, чим ви
володіли до подання заяви та що піддається виміру в грошах. Допомогу з безробіття II ви можете отримувати й у тому
випадку, якщо у вас є робота, але ваш дохід є недостатнім
для забезпечення засобів для існування.

VII. Подача заяви

Допомоги відповідно до SGB II надаються лише за заявою.
Тому вам слід зареєструватися в своєму центрі зайнятості
якомога раніше. Подання заяви безкоштовне. Формуляри
можна отримати в центрі зайнятості чи завантажити з інтернету. Будь ласка, відповідайте на всі запитання у заяві та
додатках повністю та правдиво.
Якщо ви ще недостатньо добре володієте німецькою
мовою, ви можете для подання заяви привести з собою
того, хто володіє німецькою мовою. Якщо у вас немає
такої можливості, дізнайтеся в своєму центрі зайнятості,
чи можуть вам надати перекладача.

VIII. На що слід звернути увагу?

Після подання заяви ви повинні особисто з’являтися до
свого центру зайнятості, якщо вас про це попросять. Якщо
ви не можете прийти в призначений час, негайно повідом
те про це свій центр зайнятості і вкажіть причину. При
появі будь-яких змін, які можуть вплинути на забезпечення
(наприклад, початок роботи або навчання, переїзд, народження дитини, збільшення спільноти потреб), ви повинні
негайно повідомити центр зайнятості. В іншому випадку
для вас можуть виникнути негативні наслідки (повернення
зайво виплачених допомог, адміністративне або кримінальне переслідування).
Ви повинні використовувати будь-яку можливість для забезпечення коштів для існування за рахунок власних ресурсів.
Це означає, що ви повинні шукати роботу самостійно та
подавати заяви про прийом на роботу, якщо будуть вакансії
на прийнятних умовах.

IX. Додаткова інформація

Додаткову інформацію можна знайти:
«Інформаційний листок: SGB II – базове соціальне забезпечення для тих, хто шукає роботу»
Цей та інші інформаційні листки ви можете знайти на сайті
Федерального агентства з працевлаштування
» www.arbeitsagentur.de та у вашому центрі зайнятості.

Краткая информация

Пособие по безработице II /
социальное пособие
Базовое социальное обеспечение для ищущих работу

Вкратце о главном

I. Пособие по безработице II /
социальное пособие

Базовое социальное обеспечение для ищущих работу
предоставляет вам материальную помощь для интеграции
в трудовую жизнь и пособия для обеспечения средств к
существованию.

Пособие по безработице II вы можете получать, если вы

Цель состоит в том, чтобы в будущем вы сами могли обес
печивать себя и свою семью средствами к существова
нию.
Пособия базового социального обеспечения финансиру
ются за счет налогов и предоставляются всем, у кого
слишком мало или совсем нет собственных средств.
Ответственность за выполнение этих задач несут центры
занятости.
В этой краткой информации поясняется, какие услуги
могут быть предоставлены и что вы при этом должны учи
тывать.

• можете работать,
• нуждаетесь в помощи,
• не моложе 15-ти лет и ещё не достигли пенсионного возраста,
• проживаете в Германии.
В отношении иностранных граждан действуют особые
правила, например, должно иметься разрешение на
работу. Соискателям политического убежища пособия в
соответствии с SGB II (Социальный кодекс – второй том)
не выплачиваются. Лица, получившие политическое убе
жище, имеют право на получение пособий.
Если вы моложе 15 лет или не можете работать по состоя
нию здоровья, вы также можете получать пособие (соци
альное пособие), если проживаете с трудоспособным
лицом, имеющим право на пособие, в так называемом
сообществе потребностей.

Сообщество потребностей
Если вы живете со своим партнёром или детьми в одном
домохозяйстве, вы обычно формируете сообщество
потребностей. В этом случае доходы и имущество каждого
из членов такого сообщества должны использоваться так
же на благо других, как это обычно принято в семьях.
Пособие по безработице II и социальное пособие представ
ляют собой пособия, предназначенные для обеспечения
средств к существованию. К ним относятся:

Стандартная потребность
Стандартная потребность в усреднённом виде покрывает, в
частности, расходы на продукты питания, одежду, электри
чество, личную гигиену и предметы домашнего обихода. Её
размер существенно зависит от возраста и личного положе
ния (например, одинокое проживание, проживание с парт
нёром). Текущие стандартные потребности можно найти
на официальном сайте Федерального министерства труда
и социального обеспечения Германии (www.bmas.de).

Дополнительные потребности
При определенных условиях в дополнение к стандартной
потребности могут оплачиваться дополнительные потреб
ности, например, беременным женщинам или родителям-
одиночкам.

Проживание и отопление
Оплачиваются также соразмерные расходы на прожива
ние и отопление. Что считается соразмерным, зависит от
места жительства. Если вы хотите переехать, пожалуйста,
получите одобрение вашего центра занятости, прежде
чем подписывать новый договор о найме жилья.

II. Единовременные пособия

В дополнение к пособию по безработице II / социальному
пособию могут быть назначены единовременные пособия,
например, на первичную меблировку дома, включая быто
вую технику, на первоначальное обеспечение одеждой
или приданое в связи с беременностью и родами.

III. Медицинское страхование и страхование
долгосрочного ухода

Как получатель пособия по безработице II вы в обязатель
ном порядке застрахованы в системе медицинского стра
хования и страхования долгосрочного ухода.

IV. Обеспечение обучения и участия

Для детей, подростков и молодых людей могут быть опла
чены дополнительные расходы, например, на школьные
принадлежности, школьные экскурсии и многодневные
школьные поездки, членские взносы в спортивный клуб
или расходы на уроки музыки.

V. Обеспечение интеграции в рынок труда

Самая важная задача центров занятости – помочь вам в
вашей интеграции на рынке труда. Об этом вам расскажут
сотрудники центра занятости и предложат подходящие
вакансии. Вам также могут быть возмещены расходы на
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рассылку резюме для получения работы. Если вам нужны
дополнительные знания и навыки, вам могут быть предло
жены возможности для обучения и повышения квалифи
кации.

VI. Как учитываются доходы и имущество?

Прежде чем получать финансовую помощь, вы должны
использовать свои собственные средства, т.е. свои доходы
и имущество, которое может быть реализовано (за исклю
чением, например, предметов домашнего обихода). Дохо
дом считается любое получение денег после подачи заяв
ления. Имущество – это то, чем вы владели до подачи
заявления и что поддаётся измерению в деньгах. Пособие
по безработице II вы можете получать и в том случае,
если у вас есть работа, но ваш доход недостаточен для
обеспечения средств к существованию.

VII. Подача заявления

Пособия в соответствии с SGB II предоставляются только по
заявлению. Поэтому вам следует зарегистрироваться в своем
центре занятости как можно раньше. Подача заявления бес
платна. Формуляры можно получить в центре занятости или
скачать из интернета. Пожалуйста, отвечайте на все вопросы
в заявлении и в приложениях полностью и правдиво.
Если вы еще недостаточно хорошо владеете немецким
языком, вы можете для подачи заявления привести с собой
того, кто владеет немецким языком. Если у вас такой воз
можности нет, узнайте в своём центре занятости, могут ли
вам предоставить переводчика.

VIII. На что вам следует обратить внимание?

После подачи заявления вы обязаны лично являться в свой
центр занятости, если вас об этом попросят. Если вы не
можете прийти в назначенное время, немедленно сообщите
об этом в свой центр занятости и укажите причину. При
появлении каких-либо изменений, которые могут повлиять
на обеспечение (например, начало работы или учебы, пере
езд, рождение ребенка, увеличение сообщества потребно
стей), вы должны немедленно уведомить центр занятости.
В противном случае для вас могут возникнуть негативные
моменты (возврат излишне выплаченных пособий, админи
стративное или уголовное преследование).
Вы обязаны использовать любую возможность для обес
печения средств к существованию за счёт собственных
ресурсов. Это означает, что вы должны искать работу
самостоятельно и подавать заявления о приёме на работу,
если будут вакансии на приемлемых условиях.

IX. Дополнительная информация

Дополнительную информацию можно найти:
«Информационный листок: SGB II – базовое социальное
обеспечение для ищущих работу»
Этот и другие информационные листки вы можете найти
на сайте Федерального агентства по трудоустройству
» www.arbeitsagentur.de и в вашем центре занятости.

