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Інформація для українців Альбштадта 
Перші кроки після прибуття 
 
1. Реєстрація в реєстратурі.  

Ви повинні вказати номер телефону, він буде переданий в імміграційну службу. 
Імміграційні органи зв’яжуться з вами по телефону, щоб домовитися про подачу заяви відповідно до розділу 
24 Закону про проживання. 

 
Для прийому в імміграційний офіс вам знадобляться паспорт та біометричні фото паспорта. 

 
2. Створення банківського рахунку (Sparkasse, Volksbank, Deutsche Bank, Postbank та ін.) Потрібні дійсний паспорт 

та підтвердження реєстрації з відділу реєстрації резидентів. 
 
3. Без доходів 

Якщо у вас немає доходів або активів, подайте заявку на отримання допомоги за AsylbL. Паперові бланки 
можна отримати безпосередньо в районному управлінні Zollernalbkreis, відділ у справах шукачів притулку в 
Балінгені, в офісі реєстрації мешканців, у консультаційному центрі Caritas Albstadt або онлайн: 
https://www.zollernalbkreis.de/site/LRA-ZAK-2017/get/documents_E-1202792455/lra_zak/LRA-ZAK-2018-
Objecte/Amt/Pressestelle/Ukraine/Antrag%20Asylungbewerberdienstle 

  
https://www.zollernalbkreis.de/site/LRA-ZAK-2017/get/documents_E-802114964/lra_zak/LRA-ZAK-2018-
Objects/Amt/Pressestelle/Ukraine/Verm%C3%B6genserkl%C3. pdf 

  
Важливо, щоб на поштовій скриньці та на дверному дзвінку було зазначено ваше ім’я, щоб листи та важливі 
документи доходили до вас! 

 
4. Медичне страхування 

Якщо ви подали заявку на отримання допомоги шукачам притулку, у вас також є медична страховка. Ви не 
отримаєте картку медичного страхування! Якщо вам потрібен прийом до лікаря або лікування, ви повинні 
подати заявку на отримання сертифіката медичного страхування в Управлінні допомоги шукачам притулку 
(Asylbewerberleistungsbehörde) (районний офіс у Балінгені, контакти див. нижче). Цей сертифікат медичного 
страхування дійсний протягом кварталу (січень – березень; квітень – липень; липень – вересень; жовтень – 
грудень) і може бути поданий лише один раз для лікаря загальної практики та один раз для лікаря-стоматолога. 
Якщо вам знадобиться подальше лікування у спеціалістів, ви отримаєте направлення від сімейного лікаря) 
Невідкладні стани можна лікувати в стаціонарі без лікарняного. 

 
5. реєстрація в школі 

Молодь до 15 років опікується Державним органом освіти Альбштадта. Батьки, опікуни, приймаючі сім’ї 
можуть зв’язатися з Ліаною Шнайдер (liane.schneider@ssa-als.kv.bwl.de) 
Центральна поштова скринька school4ukraine@zollernalbkreis.de доступна для молоді від 15 років. 
 

6. реєстрація в дитячий садок 
Місто Альбштадт: https://www.albstadt.de/Kinderbetreuung 

 
7. Доступ до мовних курсів 

VHS пропонує в Альбштадт такі розклади курсів: 
05.04. – 26.07.: вівторок 19:15 – 20:45, 
06.04. – 27.07.: середа 16:45 – 18:15, 
08.04. – 29.07.: п’ятниця 16:15 – 17:45, 

 
Реєстрація здійснюється за номером: 07431 134350 або info@vhs-albstadt.de або в години роботи: 
Пн: по пт: з 9:30 до 12:00 
Понеділок: 14:30 – 17:00 
Четвер: 14:30 – 18:00 
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онлайн-курси мови 
https://www.jicki.de/deutsch-ukrainisch/ 
Навчальний портал vhs – Ласкаво просимо на навчальний портал vhs 
 

8. Доступ до ринку праці 
МАЙБУТНЕ- Zukunft Ukraine eV | Комітет гуманітарної допомоги 
Олександр Коваленко 
Йоганнес-Брамс-вул. 4, 72461 Альбштадт, Німеччина 
Телефон: 07432 / 189 219 - 0 
Факс: 07432 / 189 24 – 109 
kovalenko@telenorma.ag 
 
Ви можете заробити до 200 євро на додаток до того що вам будуть платити AsylbL 

 
9. Добровільна робота 

Інформація: Caritas Center Albstadt, Anne Tulke, 0176 19353929 
 

Інша інформація 
 

Має право на дошку для Albstädter Tafel, Bühlstraße 7 
Усі українці, які шукають захисту, мають право на посвідчення особи Tafel. На це можна подати заявку в Центрі 
Карітас в Альбштадті за попереднім записом. 
 

Доступ до одягу 
Secontique, Sonnenstrasse 33, Альбштадт/Ебінген 
KaufWashCafé, Bahnhofstrasse 11, Альбштадт/Ебінген 
 

Доступ до Інтернету, SIM-карти, підключення до шини тощо. 
https://www.zollernalbkreis.de/aktuelles/nachrichten/aktuelles+zur+ukraine 
 

Важливі адреси та веб-сайти 
 

Центр Карітас Альбштадт 
August-Sauter-Str. 21, 72458 Albstadt  
Адміністрація: 07431 9573210 
 

Caritas C-Point Albstadt, Bühlstraße 13, 72458 Albstadt 
Herr Wladislaw Gerschanik  
07431 8299780 або 0176 19353920 
Пані Elisa Alber 
07431 8299779 або 0176 13969710 
Пані Isabell Lörch (Ізабель Лоерх) 
07431 8299777 або 0172 6741737 
 

Імміграційне бюро Альбштадт 
Kirchengraben 7, 72458 Albstadt (вхід біля відділку поліції, 2-й поверх) 
Тел: 07431 1602209 або 07431 1602207 
Електронна пошта: auslaenderbehoerde@albstadt.de 
 

Районний офіс Цоллернальбкрайс 
імміграція та інтеграція, 
Пільги Департаменту шукача притулку 
Stingstr. 17 
72336 Балінген 
Тел: 07433 921396 
Електронна пошта:fluechtlinge@zollernalbkreis.de 
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