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Informationen für ukrainische Architektinnen und
Architekten
Трудове право
Згідно з інформацією, наданою по телефону Федеральним агентством з працевлаштування
(Bundesagentur für Arbeit), громадяни України можуть подати заяву на отримання посвідки на
проживання для тимчасового захисту до муніципальних відомств у справах іноземців
(Ausländerbehörden). Ця посвідка спочатку дійсна один рік, але згодом може бути продовжена
до трьох років. Записатись на мовні курси можна також у муніципальних відомствах у справах
іноземців. Крім того, необхідно зареєструвати своє поточне місце проживання в центрі
обслуговування населення (Bürgerservice).
Посвідка на проживання дає право українцям на працевлаштування в Німеччині. Федеральне
агентство з працевлаштування не затверджує трудові відносини.
Особи, які мають дозвіл на проживання відповідно до § 24, також можуть подати заяву на
отримання соціальної допомоги (у тому числі медичне страхування) відповідно до Закону про
допомогу особам, які шукають притулок (AsylbLG) За соціальну допомогу відповідають міські
відомства з питань соціального забезпечення, а не агентство з працевлаштування. За нашими
даними, письмових рекомендацій з цього приводу немає. Щойно з'явиться інформація, ми
одразу дамо на неї посилання.

Arbeitsrechtliche Situation
Nach telefonischer Auskunft der Bundesagentur für Arbeit können Menschen aus der Ukraine bei
den kommunalen Ausländerbehörden eine Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz
beantragen. Diese ist zunächst auf ein Jahr befristet und kann zu einem späteren Zeitpunkt auf drei
Jahre verlängert werden. Auch Sprachkurse können bei den kommunalen Ausländerbehörden
beantragt werden. Daneben ist es erforderlich, beim Bürgerservice den aktuellen Wohnsitz
anzumelden.
Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt Ukrainer*innen dazu, eine Arbeit in Deutschland aufzunehmen.
Eine Zustimmung zum Arbeitsverhältnis durch die Bundesagentur für Arbeit entfällt.
Wer über eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 verfügt, kann zudem soziale Leistungen (inkl.
Krankenversicherungsschutz) über das Asylbewerbergesetz beantragen. Zuständig sind die Ämter für
soziale Leistungen in den Stadtverwaltungen, nicht die Agentur für Arbeit. Schriftliche
Handreichungen zu diesem Thema liegen unseres Wissens noch nicht vor. Sobald dies der Fall ist,
werden wir darauf verlinken.

