Ukraine.
Wir helfen.

УКРАЇНА.
МИ ДОПОМАГАЄМО.

Ukraine.
We help.

УКРАИНА.
МЫ ПОМОГАЕМ.
Станом на 28.03.2022

Ми шукаємо вас і вашу активну участь ...
... для наших установ у всій Німеччині!

Хто ми?
Опікунська рада з діалізу й трансплантації нирок KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.
виступає за високоякісну й комплексну нефрологічну допомогу пацієнтам із захворюваннями нирок. Вона
була заснована в 1969 році й одночасно є найстарішим та найбільшим постачальником послуг із гемодіалізу
в Німеччині.
Наші послуги охоплюють, зокрема, гемодіаліз і консультації в області нефрології. Ми лікуємо, надаємо
допомогу й догляд приблизно 19 000 пацієнтам по всій країні, які потребують гемодіалізу, а також наразі
приблизно 70 000 пацієнтам, які потребують консультацій у наших понад 200 ниркових центрах KfH та
центрах медичного обслуговування — за підтримки нашої власної логістичної інфраструктури в логістичних
центрах KfH, а також власних регіональних медико-технічних сервісних підрозділів KfH.

Що ми можемо вам запропонувати?
Ми шукаємо вас, зокрема, як
• Асистента/асистентки з гемодіалізу
Якщо ви працювали медсестрою/медбратом або молодшою медсестрою/молодшим медбратом, ви
можете розпочати роботу асистентом/асистенткою з гемодіалізу в KfH та/або почати навчання на
помічника лікаря/помічницю лікаря. У цій області можливе працевлаштування без попереднього
визнання кваліфікації, здобутої в Україні.
В якості альтернативи ви можете пройти так звану процедуру визнання за Законом про визнання
(www.anerkennung-in-deutschland.de). Будемо раді надати вам підтримку у цій процедурі. Ця процедура
зазвичай триває три місяці. Вона підходить для працевлаштування за такими спеціальностями в сфері
охорони здоров’я:
• Медична сестра/медичний брат
• Помічник лікаря/помічниця лікаря
• Лікар/лікарка
Також ми шукаємо вас як
• Водія/водійки у сфері логістики
Обов’язковою умовою для цієї посади є наявність посвідчення водія класу C або C1, виданого або
визнаного в Європейському Союзі. Українське посвідчення водія має бути спочатку визнане в Німеччині.
Будемо раді надати вам підтримку у цій процедурі.

Що ще важливо знати?
4 березня 2022 року Рада Європейського Союзу активувала так звану Директиву про масовий наплив
біженців для шукачів притулку з України. Директива гарантує вам захист у межах посвідки на тимчасове
проживання (зазвичай) на один рік.
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Станом на сьогодні з цією посвідкою на тимчасове проживання для вас пов’язано такі правові наслідки:
• Термін дії посвідки на тимчасове проживання становить один рік і може бути подовжений до 3 років.
• Доступ до ринку праці (також для виробничого навчання) можливий без обмеження зі згоди органу
у справах іноземців відповідно до ст. 4a п. 2 Закону «Про умови перебування, трудову діяльність та
інтеграцію іноземних громадян на території Федеративної Республіки Німеччина». Можна припустити,
що відповідальні за законодавством тієї чи іншої федеральної землі органи у справах іноземців справді
нададуть таку згоду.
• Доступ до інтеграційних і мовних курсів можливий відповідно до ст. 44 п. 4 Закону «Про умови
перебування, трудову діяльність та інтеграцію іноземних громадян на території Федеративної Республіки
Німеччина».
• За неможливості самостійно забезпечити собі засоби до існування доступна можливість забезпечення
засобів до існування за рахунок виплат за Законом «Про надання соціальної допомоги особам, які
претендують на отримання притулку», та консультаційної підтримки, а також (за потреби) активних виплат,
передбачених Соціальним кодексом ФРН SGB III.
• Доступ до процедури набуття статусу біженця є відкритим. Але в разі подавання такої заяви доступ до
ринку праці буде обмежено протягом перших трьох місяців перебування в Німеччині (якщо відповідну
особу розміщено в установі для первинного прийому біженців і переселенців: 9 місяців після подавання
заяви про надання притулку).
• Біженці віком до 18 років мають доступ до системи освіти.

Заключна інформація про ваше працевлаштування у нас:
1. Зазначений вище юридичний статус перебування в країні не набуває чинності автоматично, а має бути
офіційно оформлений в компетентному органі у справах іноземців за місцем перебування. Обов’язковою
умовою для цього є попередня реєстрація в компетентному органі реєстраційного обліку за місцем
перебування.
2. Надійно зберігайте позитивне рішення органу влади. Дозвіл на працевлаштування, який міститься в
ньому, є ключем до вашого доступу до ринку праці Німеччини.
3. Ви маєте подати заяву на отримання ідентифікаційного номера платника податків у відповідну податкову
інспекцію.
4. Коли ви влаштовуєтеся на роботу, ви підлягаєте положенням обов’язкового соціального страхування
та повинні надати підтвердження укладання договору обов’язкового медичного страхування. Якщо це
неможливо, KfH може вибрати для вас установу медичного страхування та зареєструвати вас у ній.
5. Шукачі притулку мають можливість відвідувати мовні курси відповідно до ст. 44 п. 4 Закону «Про умови
перебування, трудову діяльність та інтеграцію іноземних громадян на території Федеративної Республіки
Німеччина» та таким чином подолати мовні бар’єри. Скористайтесь цією пропозицією!

Чекаємо на зустріч із вами! Зв’яжіться з нами за адресою

 help-ua@kfh.de

 (+49) 6102 7192872
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