Informationsangebot
➔ Tätigkeit in einer Pflegeeinrichtung
Wie geht es weiter?
Haben Sie eine Ausbildung
als Krankenpfleger/
Krankenpflegerin?
Möchten Sie im Bereich der
Pflege arbeiten?

➢ Interesse?
Kontaktpersonen:
Frau Stana Grupp, Tel: 0731/76562
(Pflegeexpertin mit Einsatztätigkeit in der Ukraine)
Herr Marc Löchner, Tel: 0731/7040-60130
(Geschäftsstellenleiter Gesundheitsregion plus Landkreis Neu-Ulm)

➢ Geplante Informationsveranstaltung (bei Bedarf)
Wie funktioniert Pflege in Deutschland?
Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es?

Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis
Aus der Ukraine geflüchtete Menschen, die beabsichtigen nach dem 23. Mai 2022 in
Deutschland zu bleiben bzw. auf längere Zeit im Landkreis Neu-Ulm ihren Wohnsitz zu
nehmen, müssen sich zunächst beim jeweiligen Einwohnermeldeamt in der Kommune, in der
sie wohnen, anmelden und dann beim Landratsamt eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Die
Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit wie auch zur
Ausübung einer Beschäftigung. Für die Zeit zwischen Antragstellung und Ausstellung der
Aufenthaltserlaubnis wird es eine amtliche Bestätigung geben, so dass die Personen dann sofort
eine selbstständige Tätigkeit oder eine Beschäftigung ausüben können.

Пропонована інформація
Праця в закладі по догляду за хворими
Що далі?
➢ Зацікавилися?
Чи маєте ви освіту
медсестри/медбрата?

Чи хотіли б ви
працювати у сфері
догляду?

Контактні особи:

Стана Групп Телефон: 0731-76562
(Експерт з медсестринства з досвідом праці в Україні)
Пан Марк Льохнер, тел.: 0731/7040-60130
(Начальник відділу охорони здоров'я plus район Ной-Ульм)

➢ Запланований Інформаційний захід (у разі потреби)
Як функціонує догляд за хворими у Німеччині?
Які варіанти працевлаштування можливі?
Дозвіл на проживання та працю

Біженці з України, які мають намір залишитися в Німеччині після 23 травня 2022 або
проживати в районі Ной-Ульм на більш тривалий період часу, мусять спочатку
зареєструватися у відповідному офісі (Einwohnermeldeamt) в муніципалітеті, в якому
вони проживають, а потім подати заяву на отримання дозволу на проживання в
районному офісі (Landratsamt). Дозвіл на проживання дає Вам право займатися
самозайнятою діяльністю, а також здійснювати роботу. На період між заявою та видачею
посвідки на проживання буде офіційне підтвердження, щоб Ви могли негайно займатися
самозайнятою діяльністю або працевлаштуванням.

