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Для людей з України 

З 1 червня 2022 року біженці з України 
матимуть право на базову безпеку 
(допомога по безробіттю) 

Вже дозволено подати заяву на 
отримання пільг за Соціальним 
кодексом II (СГБ ІІ) за період з 1 
червня 2022 року. Бенефіціари 
відповідно до СГБ ІІ мають право на 
консультацію та (фінансову) підтримку 
від центрів зайнятості (Jobcenter). 
Заявку на допомогу по безробіттю 
можна завантажитиз нашого веб-
сайту, а форми доступні в паперовому 
вигляді в нашому центрі зайнятості. До 
31 травня 2022 року застосовується 
існуюче регулювання відповідно до 
Закону про пільги шукачам притулку 
(AsylbLG). Після цього Джобцентър 
Людвігслуст-Пархім подбає за 
біженцями з України. 

Важливо! Обов'язковою умовою є 
подання так званого свідоцтва про 
тимчасове посвідчення про легальне 
перебування у країні 
(Fiktionsbescheinigung) або дозволу на 
проживання відповідно до § 24, пункт 1 
Закону про проживання (AufenthG). 

Є право на прожитковий мінімум 
(включаючи медичне страхування),  
а також можуть покриватися витрати 
на проживання та опалення. Ви 
матимете доступ до всіх пропозицій 
підтримки та кваліфікації, таких як 
мовні курси, інтеграційні курси та 
подальше навчання. 

Джобцентър Людвігслуст-Пархім 
підтримує визнання професійної 
кваліфікації та тісно співпрацює з 
іншими органами влади, а також з 
притулками для біженців. 

Заявки та форми можна знайти тут  

 

 

Für Menschen aus der Ukraine 

Ab dem 1. Juni 2022 haben geflüchtete 
Menschen aus der Ukraine Anspruch auf 
Grundsicherung (Arbeitslosengeld II). 
Leistungsberechtigte nach dem SGB II 
haben ab 1. Juni Anspruch auf Beratung 
und (finanzielle) Unterstützung durch die 
Jobcenter.  

Wollen Sie sich bereits vorher 
informieren, finden Sie den Antrag auf 
dieser Seite. Den Antrag erhalten Sie 
auch bei Kontaktaufnahme von den 
Mitarbeiter:innen des Jobcenters. 

Bis zum 31. Mai 2022 gilt die bestehende 
Regelung nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). 
Im Anschluss betreut das Jobcenter 
Ludwigslust-Parchim die geflüchteten 
Menschen aus der Ukraine. 

Voraussetzung ist die Registrierung im 
Ausländerzentralregister (AZR) und die 
Vorlage der sogenannten 
Fiktionsbescheinigung oder eines 
Aufenthaltstitel nach § 24, Abs. 1, des 
Aufenthaltsgesetzes (AufenthG). 

Es besteht ein Anspruch auf Leistungen 
zum Lebensunterhalt (inkl. 
Krankenversicherung), zudem können 
die Kosten für Unterkunft und Heizung 
übernommen werden.  

Sie erhalten Zugang zu allen Förder- und 
Qualifizierungsangeboten, wie zum 
Beispiel Sprachkursen, 
Integrationskursen sowie 
Weiterbildungen. 

Das Jobcenter Ludwigslust-Parchim 
unterstützt bei der Anerkennung der 
Berufsabschlüsse und arbeitet eng mit 
anderen Behörden und auch den 
Geflüchteten-unterkünften zusammen. 

Anträge und Formulare finden Sie hier:  
 
https://www.jobcenter-lwl-
pch.de/de/leistung/ 
hinweise_und_vordrucke  
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