Актуальні події щодо ситуації біженців з України до Землі
Бранденбург
(на 10.03.2022)
Нині події розвиваються дуже динамічно.
Чисельність людей з України, які шукають притулок у землі
Бранденбург значно зросла. У наступному розділі Ви зможете
ознайомитись з інформацією, зокрема щодо ситуації законного
прибування та проживання.
Інформація для біженців з України:
• З 09.03. до 23.05.2022р не потрібна віза для всіх громадян
України з біометричним паспортом або без нього та для
громадян інших країн, які на момент початку війни проживали в
Україні на законних підставах. Це означає,що вам не потрібно
подовжувати візу або подавати заявку на отримання нової візи
до 23.05.2022р.
• Якщо Ви маєте візу , покищо вона не надає право на соціальні
виплати. Якщо Ви повідомите у відділ соціального
забезпечення, що потребуєте допомоги з житлом, харчуванням
та медичним обслуговуванням, це буде витлумачено як
прохання про захист. Це означає, що Ви маєте право на
підтримку та допомогу для житла, харчування та медичного
забезбечення відповідно Закону про допомогу особам, які
шукають захист та притулок з момента звернення до служби
соціального захисту. Якщо Ви потребували допомогу до
моменту звернення до соціальної служби і можете це довести,
Ви можете отримати пільги, мається на увазі (до 24.02.2022).
Вас запитають, чи маєте Ви гроші чи інші активи, які Ви можете
використовувати для забезбечення себе на перший час. Якщо
Ви можете жити у родичів, але залежите від фінансової
підтримки, Ви отримаєте допомогу на харчування да медичне
обслуговування.
• Якщо Ви можете проживати у родичів та Ваша віза ще дійна і
наразі Ви не потребуєте фінансової підтримки, але плануєте
залишитися у землі Бранденбург на більш тривалий строк,
Міністерство внутрішніх справ Бранденбургу просить Вас
звернутися до Управління по справах іноземців району або
міста , де Ви зараз перебуваєте.
• У четвер ввечері Європейський Союз ухвалив рішення про
надання тимчасового захисту біженцям з України (§ 24 Закон о

перебуванні). Ще остаточно не визначено, як це рішення буде
реалізовано на федеральному та регіональному рівні. Більш
детальна інформація про процедуру буде надалі надано.
Тимчасовий захист надається громадянам України та
громадянам інших країн, які мали довгостроковий дозвіл на
проживання в Україні. Ситуація з людьми, які наприклад
перебували в Україні з метою навчання ще остаточно не
вирішена. Навіть якщо Ви подали прохання на надання
притулку і захисту, подальша зміна міста проживання є
можливою.
• Можливість подати прохання про надання притулку і захисту
надалі існує. Для цього Ви можете звернутися до Центрального
Управління по справах іноземців:
Zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg
(ZABH) Poststraße 72
15890 Eisenhüttenstadt
Telefon: 033644270
E-Mail: PoststelleZABH@zabh.brandenburg.de

Інформація для тих кто допомогає:
• Якщо Ви бажаєте надати житло українцям які шукають захисту,
надішлить Вашу пропозицію до
unterkunftsangebote.ukraine@msgiv.brandenburg.de Ваша
пропозиція буде надіслана до відповідних служб.
• Якщо Ви бажаєте допомогти з перекладами, Ви можете
зареєструватися до Спільноти громадських послуг
перекладача Бранденбургу ISA e.V. https://www.isabrb.de/gemeindedolmetschdienst-2/
• Вже сформовано багато ініціатив, які збирають фінансову або
гуманітарну допомогу на підтримку людей. Вже було отримано
багато гуманітарної допомоги. Грошові пожертви можно
використовувати більш цілеспрямовано для існуючих потреб.
Просимо не діяти нескоординовано. Заздалегідь з’ясуйте, що
насправді необхідно. Ви можете інформувати себе у своєму
оточенні або скористатися наступною підбіркою можливостей
для підтримки: www.brandenburg-hilft.de
https://www.rbb24.de/politik/thema/Ukraine/beitraege/ukraine-kriegmenschenhelfen-spenden-aktionen-russland.html

https://www.zeit.de/zeit-magazin/2022-02/hilfe-ukraine-spendendeutschland-tipps
Німецький Центральний Інститут соціальних питань також
склав перечень організацій, які мають печатку пожертвувань
НЦІ як знак особливого спонсорства.
https://www.dzi.de/wp-content/uploads/2022/03/DZI-Spenden-InfoNothilfeUkraine.pdf
Інформація регулярно оновлюється та найближчим часом буде
доступна українською та російською мовами.

