
Fișa de informații privind orientarea inițială

Urgențe financiare
Refugiații care au un permis de ședere sau o recunoscută interdicție de expulsare primesc de la orașul Magdeburg plăți în
numerar pentru a-și finanța mijloacele de trai. În funcție de situația lor, ajutorul financiar variază și trebuie cerut la diferite
instituții.

Refugiații fără permis de ședere sau persoanele tolerate primesc sprijin din partea Oficiului Social și oficiul de locuințe
(Sozial- und Wohnungsamt). Sunt oferite beneficii pentru mijloacele de trai și îngrijirea medicală necesară pe baza legii
privind indemnizațiile pentru solicitanții de azil. Cazarea se face în funcție de statut într-un apartament închiriat de orașul
Magdeburg sau într-o cazare comună.

Refugiații cu permis de ședere primesc sprijin din partea Centrului de Locuri de Muncă „Jobcenter“. În Magdeburg, prima
cerere de ajutor de „Arbeitslosengeld II sau Hartz IV“ este posibilă numai în cadrul Oficiului Social și al Locuinței
(Departamentul pentru Imigrări) (Sozial und Wohnungsamt, Abteilung Zuwanderung). O programare poate fi rezervată
online pe pagina principală al orașului. Toate cererile următoare pentru „Hartz IV“ pot fi depuse la Jobcenter.

O persoană de sine stătătoare sau o familie cu un singur părinte primește în prezent 446 de Euro pe lună. În funcție de vârsta
lor, copiii primesc o parte fixă din această sumă. În plus, Centrul de Locuri de Muncă („Jobcenter“) va acoperi costul unui
apartament dacă acesta nu depășește o valoare fixă ceea ce privește mărimea și prețul de închiriere.

Cetățenii din Uniunea Europeană (UE) care intră în Germania nu au dreptul la ajutorul financiar Hartz IV pentru primele trei
luni de la intrarea lor în Germania. Cu toate acestea, este posibil să existe deja un drept în această perioadă dacă cetățenii
UE au un loc de muncă remunerat timp de cel puțin opt ore pe săptămână.

Dacă un cetățean al UE își pierde locul de muncă pentru care a venit în Germania, beneficii sociale sunt posibile în anumite
condiții. Cetățenii UE care au lucrat mai mult de un an în Germania și au plătit ca și angajații germani contribuții la asigurarea
de șomaj, au dreptul la indemnizația de șomaj I („Arbeitslosengeld 1“), care se solicită de la agenția pentru ocuparea forței
de muncă („Agentur für Arbeit“).

Cetățenii UE care intră în Germania fără a avea un loc de muncă vor primi un ajutor de urgență pentru un timp de patru
săptămâni. În plus, este posibil un împrumut pentru călătoria de întoarcere către țara de origine.

Pentru toate serviciile, în prezent trebuie să vă faceți o programare în avans prin telefon sau e-mail:

Serviciul de asistență socială Magdeburg („Sozialamt Magdeburg“) | Departamentul de Imigrare („Abteilung
Zuwanderung) | Georg-Kaiser-Strasse 3 39116 Magdeburg | sozial-und-wohnungsamt@magdeburg.de | Telefon 0391
540 3670 | Orar: luni 9-12, marți 9-12 și 14-17.30, miercuri și joi închis, vineri 9-12

Centrul de locuri de muncă („Jobcenter Magdeburg“) | Otto-von-Guericke -Straße 12 | 39104 Magdeburg | jobcenter-
landeshauptstadt-magdeburg@jobcenter-ge.de | Orar: Luni și marți 8-15.30, miercuri închis, joi 8-17.30, vineri 8-13

Agenția de muncă („Agentur für Arbeit“) | Hohepfortestraße 37 | 39104 Magdeburg | magdeburg@arbeitsagentur.de
| Telefon 0391 2571432 | Orar: Luni și marți 8-16 ceas, miercuri și vineri 8-13 ceas, joi 8-18 ceas
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Ghidul de migrație Magdeburg, care este scris în mai multe limbi străine, conține 
informații despre ofertele de consultare, de ajutor și de timp liber.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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