Перша інформація для
втікачів від війни з
України
Станом на: 06.03.2022

За наявності житла, яке ви здатні організувати самі (рідні, друзі, знайомі) і якщо
(на перших порах) не потрібна жодна фінансова чи інша відомча допомога,
реєстрація у міграційній службі є обов’язковою лише через 90 днів. Позаяк
самореєстрація становить значну допомогуб оскільки ми можемо таким чином
оперативно повідомляти про правові зміни, пропозиції допомоги та іншу
інформацію: www.landratsamt-dachau.de/Selbstmeldung-Ukraine
Якщо вам необхідно лише житло і наразі жодної фінансової чи іншої відомчої
допомоги, просимо так само провести самореєстрацію за адресою
(www.landratsamt-dachau.de/Selbstmeldung-Ukraine). Ми залюбки опоможемо у
пошуку житла за адресою ebi@lra-dah.bayern.de. Якщо вам терміново потрібне
житло у неробочі години, зверніться будь ласка цілодобово відкритий
розподільчий центр у Мюнхені (адреса на звороті).
Працевлаштування можливе одразу і необмежено одразу після подачі на дозвіл
на перебування. Служба з питань іноземців видасть вам відповідний дозвіл на
працю. Мінімальна заробітна плата за законом у Німеччині становить 9,82€ на
годину; позаяк подекуди діють вищі тарифи.
Якщо вам потрібна фінансова чи інша допомога, просимо звернутися у відділ
біженців Ландратсамту Дахау (контакти на звороті).
Для простоти отримання фінансової допомоги, слід відкрити місцевий
банківський рахунок. Це можно зробити у місцевій Шпаркасе Sparkasse;
в ідеалі за місцем проживання. Для цього необхідно посвідчення про
прописку (у відповідній громаді), паспорт або аналогічний документ.
В автобусі та с-бані (міській електричці) можливий безкоштовний
проїзд з українськими документами.
У випадку різких захворювань чи нещасних випадків
зателефонуйте, будь ласка, 112.

Ваші наступні кроки після заповнення форми самореєстрації
www.landratsamt-dachau.de/Selbstmeldung-Ukraine:
1. Прописка у
громаді

Прописка з паспортом
та посвідкою від
власника квартири
За відсутності паспорта, з
овідкою про прибуття, що
видається на кордоні чи у
центрі прибуття у Мюнхені

2. Міграційна
служба
(Ландратсамту
Дахау)

3. відділ біженців
Ландратсамту
Дахау
Тільки якщо потрібна соціальна
допомога

Подача на дозвіл на
Отримання допомоги
перебування
(фінансової, у випадку хвороби),
(Aufenthaltserlaubnis) якщо немає власних
за § 24 AufenthG з
коштів чи страхування
паспортом і
пропискою

4. Банк
Sparkasse
Лише за потреби
банківського рахунку

Оформити
безкоштовний
рахунок з
паспортом і
пропискою

Контакти у ландкрайсі (районі) Дахау:
Фінансова допомога:
Landratsamt Dachau
Asylangelegenheiten (2й поверх )
Weiherweg 16
85221 Dachau
asyl@lra-dah.bayern.de
актуальні години роботи вказані за
адресою
www.landratsamt-dachau.de

Реєстрація у Мюнхені:
Ankunftszentrum für Flüchtlinge
Maria-Probst-Straße 14
80393 München
Цілодобово

Дозвіл на перебування та роботу:
Landratsamt Dachau
Ausländeramt (1й поверх)
Weiherweg 16
85221 Dachau
auslaenderamt@lra-dah.bayern.de
актуальні години роботи вказані за
адресою
www.landratsamt-dachau.de

Соціальні питання:
Caritas-Zentrum Dachau /
Fachdienst Asyl und Migration
Landsberger Str. 11
85221 Dachau
Tel: 08131/298-1950
asyldachau@caritasmuenchen.de
migrationdachau@caritasmuenchen.de

Турбота про хворих /подача на посвідку
для медичного догляду:
Landratsamt Dachau
Asylangelegenheiten (1. Stock)
Weiherweg 16
85221 Dachau
asyl@lra-dah.bayern.de
актуальні години роботи вказані за
адресою
www.landratsamt-dachau.de

Телефон швидкої допомоги:
Сюди можуть звернутися усі, хто проживає у
Баварії і переживають за рідних та друзів в
Україні
089/54497199

(автобусна зупинка: Margot-Kalinke-Straße,
наступне метро: Kieferngarten)

Після отримання довідки про реєстрацію,
а також довідки про прибуття, можливе
повернення на місце проживання (житло)

(Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa & So 10-14 Uhr)

ukraine-hotline@freie-wohlfahrtspflegebayern.de
Додаткова інформація:
www.ukraine-hilfe.bayern.de

