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Право на базову безпеку та допомогу при бізробітті  
 
 
З 1 червня 2022 року біженьці з України працьоздатного віку мають право на фінансову 
підтримку та консультацію від центру зайнятості (Jobcenter). 
 
Увага! Якщо Ви прибули до Бремена до 31-го травня, Ви отримаєте запрoшення на 
прийом у центрі соціального захисту та Вас направять до центру зайнятості.  
 
Якщо Ви приїхали після 1-го червня але пізніше, Ви можете зареєструватись самостійно у 
районному філіалі згідно з Вашою адресою у Бремені. Для того щоб знайти центр 
зайнятості який за Вас відповідає, наберіть будь-ласка свій індекс на офіційному сайті    
https://www.jobcenter-bremen.de/kontakt/Oeffnungszeiten-Geschaeftsstellensstellen/    
 
З собою Вам потрібно буде мати: 

- паспорт 
- німецьку банківську карту  
- заповнену заяву.  Форму Ви наприклад знайдете  за адресою   
https://www.jobcenter-bremen.de/ukraine/ukrainisch/        
- документ з міграційної служби: це є реєстрація у центральному реєстрі іноземців 
(Ausländerzentralregister) та свідоцтво про тимчасове посвідчення про легальне 
перебування у Німеччині (Fiktionsbescheinigung) або дозвіл на проживання відповідно § 24 
закону про проживання (AufenthG). 
 
Інформацію, як подати заяву до міграційного відомства Ви знайдете наприклад тут 
https://www.jobcenter-bremen.de/ukraine/ukrainisch/     
 
Саму фoрму заяви можна знайти за адресою 
https://buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Ukraine_Antrag%20DE.UKR.pdf  
 
Якщо Ви маєте питання що до соціальних справ, Ви можете звернутися до безкоштовної 
служби AWO чи Caritas: 
 
Valentina Tuchel   Tel.: 0421 - 337 71 87  
Tatiana Halle Tel.: 0421 - 98 88 24 11  
Olga Ils Tel.: 0421 - 42 93 26 
Nino Adam Tel.: 0421-20 07 43 717 
 
Ми (Bildung und Beratung) також підтримуємо Вас у професійної інтеграції.  У рамках 
індивідуальної консультації (коучінгу) https://bildungundberatungbremen.de/wp-
content/uploads/2022/06/Folder_coaching_beruf_0622_ukr.pdf Ви дізнаєтесь усе, що 
важливо для кар'єри у Німеччині. Це для Вас безкоштовно, оскількі Ви маєте право на 
фінасування нашого курсу від центру зайнятосі. Будь ласка запитайте ваучер у центрі 
зайнятості та звяжіться з нами:  
 
Bildung und Beratung 
Use Akschen 71-73, 28237 Bremen 
Tel.: 0421 – 696 112 24  
Mobil: 0159 045 820 29  
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