
Інформація для нових 
клієнтів



Забезпечення засобів до 

існування

Allee der Kosmonauten 28

12681 Berlin

Де я можу отримати підтримку? 

Neukundeninformation 2

Підтримка при початку роботи / 

освіти:

Rhinstr. 86 / 88

12681 Berlin



Ваші обов‘язки

❖ Дотримуватися призначених 
зустрічей у Центрі по 
працевлаштуванню

❖ Надсилати заяви на роботу і 
приймати запропоноване робоче 
місце

❖ Інформувати про зміни / 
надавати докази

❖ Бути на зв‘язку /домовлятися в 
разі відсутності

Найважливіші права та обов‘язки 

при отриманні допомоги по 

безробіттю ІІ
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Ваші права

❖ Фінансове забезпечення шляхом 

допомоги по безробіттю ІІ

❖ Підтримка при медичному 

страхуванні та страхуванні 

догляду

❖ Консультації та посередництво 

❖ Підтримка при поданні заяви на 

роботу

Мета: фінансова незалежність від Центру по працевлаштуванню



Консультації та посередництво у 

Центрі по працевлаштуванню
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Ми консультуємо та підтримуємо Вас наприклад у…

❖ Визначенні Ваших особистих сильних сторін, професійних знань, 

інтересів та потенціалу 

❖ Розвитку стратегії для Вашої професійної інтеграції

❖ Вивченні мови

❖ Визнанні Вашої професійної кваліфікації

❖ Необхідній підтримці для початку роботи

Завжди звертайте увагу на попередні заяви



Заходи у роботодавця

(Пробна робота \Практика)

Neukundeninformation 5

Мета: перевірка професійної придатності, передача професійних 

знань

❖ Підтримка \ Інструктаж з боку кваліфікованих співробітників

❖ Дотримання правил трудового договору

❖ Страхування від нещасного випадку

❖ Практика не оплачується

перед початком необхідно отримати дозвіл від 

Центру по Працевлаштуванню 



Бюджет на допомогу при пошуку роботи 
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Передумови: Витрати не компенсуються роботодавцем, 

частково вимагається попередній план витрат

Підготовка\Початок діяльності, яка підлягає 

обов‘язковому страхуванню

Витрати на 
пошук роботи

Визнання 
кваліфікації

Довідки, 
наприклад, про 
стан здоров‘я

Необхідний 
робочий одяг

Витрати на 
проїзд на 
співбесіду



Санкції відповідно до §§ 31 

ff.SGB II
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Порушення обов‘язків без важливої причини

Санкції

Зменшення допомоги по безробіттю II

Особливо,коли пропущено термін у Центрі Зайнятості без важливої причини

Зменшення регулярних виплат на 10% протягом 3 місяців



Обов’язкова надача інформації, 

доступність для зв‘язку та відпустка
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Доступність для зв‘язку

• кожного робочого дня (також в суботу) є можливість зв‘язатися с Вами 

за Вашею адресою особисто або по пошті

• при отриманні запрошення Ви повинні обов‘язково                        

з‘явитися у Центрі Зайнятості

• якщо Ви з важливої причини не можете з‘явитися                                     

на призначений час у Центрі Зайнятості, необхідно надати докази

Відсутність у місті

• не більше трьох тижнів за календарний рік

• попередній дозвіл Вашого Ценру Зайнятості є необхідним



Дігітальні пропозиції

- jobcenter.digital -
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www.jobcenter.digital

через QR-Code:

Можливо
користування на
всіх дігітальних
приладах з
Інтернет-зв’язком
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Дані доступу для реєстрації на jobcenter.digital Ви можете 

отримати від Вашого особистого консультанта

Дігітальні пропозиції

- jobcenter.digital -



Дігітальні пропозиції

- Jobcenter App -
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можливо 
користування на 
смартфоні або 

таблеті

під назвою
„Jobcenter 
Marzahn-

Hellersdorf“ 

можливо 
безкоштовно 
отримати на 

Google Playstore 
та Apple Store



Дігітальні пропозиції

- Jobcenter App -
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Інформація про наші послуги

Корисні лінки

Upload - фукція

Прямий зв’язок з jobcenter.digital

Замовлення зворотнього дзвінка

Можливості зв’язку з нами



Дігітальні пропозиції

- Пошук роботи -
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• На сторінці jobcenter.digital Ви можете отримати прямий доступ до нашої

online Stellenbörse (біржа праці) через інтерфейс „Jobsuche starten“.

• Можливість бачити пропозиції роботи

• Подача заяви на прийняття на роботу на                                 

запропоновані місця

• Пошук пропозицій з можливістю збереження даних пошуку

• Створення папки з документами для подачі заяви на прийняття на 

роботу

• Функція поштової скриньки -> контакт з роботодавцями та 

посередниками

• Показ інформації про призначені зустрічі

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2
https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/
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Дігітальні пропозиції

- Пошук роботи -



Дякуємо за Вашу увагу!


