Tschechisch
V€t•me V•s v Německu!
€řad pr‚ce Jobcenter MAIA v okrese Potsdam-Mittelmark (www.potsdam-mittelmark.de) je
přƒpadně přƒslušn† pro zajištěnƒ Vašich z‚kladnƒch potřeb a Vaše začleněnƒ na pracovnƒ trh
podle německˆho Z‚konƒku o soci‚lnƒm zajištěnƒ č‚st II (SGB II). Abyste mohl/a pobƒrat d‚vky,
musƒte nejdřƒve podat ž‚dost (viz odkaz) a odevzdat ji osobně zcela vyplněnou na Šřadě pr‚ce
MAIA.
Ve vlastn€m z•jmu se pros€m postarejte o to, abyste s n•mi mohl/a komunikovat v
NĚMČINĚ. N‚klady za tlumočnƒka nemůžeme převzƒt.
Pokud budete pobƒrat d‚vky k zajištěnƒ z‚kladnƒch potřeb V‚s (a Vašƒ rodiny), jste
povinnen/povinna se s‚m/sama aktivně starat o svou integraci v Německu.
(1) Za tƒmto Ščelem je nutn† integračnƒ kurz němčiny, kter† pravidelně platƒ Spolkov† Šřad pro
migraci a uprchlƒky (Bundesamt fŒr Migration und FlŒchtlinge). Přihl‚šku můžete podat
s‚m/sama nebo prostřednictvƒm jazykovˆ školy. Informačnƒ let‚ček ve Vašem jazyce naleznete
na webov†ch str‚nk‚ch www.bamf.de.
(2) Potˆ co přejdete z d‚vek, kterˆ jste pobƒral/a na podkladě německˆho Z‚kona o d‚vk‚ch
žadatelů o azyl (Asylbewerberleistungsgesetz – AsylbLG), na d‚vky podle německˆho
Z‚konƒku o soci‚lnƒm zajištěnƒ č‚st druh‚ (SGB II) už nesmƒte zůstat bezplatně v azylovˆm
domě, ale musƒte si najƒt vlastnƒ byt popř. pokoj, kter† musƒte platit. V určitˆm r‚mci můžeme
tyto n‚klady převzƒt. Pož‚dejte prosƒm včas před uzavřenƒm n‚jemnƒ smlouvy o přislƒbenƒ
převzetƒ n‚kladů na stěhov‚nƒ a informujte se o aktu‚lnƒ možnˆ vyši hranice přiměřenˆ k
převzetƒ n‚kladů spojen†ch se stěhov‚nƒm a n‚jemnƒ kaucƒ. Na podkladě zv‚štnƒ ž‚dosti lze
převzƒt n‚klady na stěhov‚nƒ a kauci.
(3) Pro začleněnƒ je důležit† V‚š životopis a doklad / uzn‚nƒ Vašeho dosaženˆho vzděl‚nƒ.
Zajistěte si prosƒm překlad Vašich dokladů potvrzujƒcƒch V‚mi dosaženˆ vzděl‚nƒ a předložte
n‚m je co nejdřƒve.
K těmto bodům (1- 3) s V‚mi uzavřeme smlouvu – tzv. dohodu o začleněnƒ
(Eingliederungsvereinbarung) – popisujƒcƒ vz‚jemnˆ povinnosti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt na Jobcenter MAIA
Na čtyřech pracovištƒch:
Teltow, Lankeweg 4
Werder, Am Gutshof 1-7
Brandenburg/ Havel, Potsdamer StraŽe 18
Bad Belzig, BrŒcker LandstraŽe 22 b

maia-team611@potsdam-mittelmark.de
maia-team612@potsdam-mittelmark.de
maia-team613@potsdam-mittelmark.de
maia-team614@potsdam-mittelmark.de

n‚s zastihnete osobně v těchto Šřednƒch hodin‚ch:
ponděl€, …ter†, čtvrtek a p•tek od 08:00 hod - 13:00 hod
a
…ter† od 14 - 18:00 hod

………….

Vaše telefonickˆ dotazy zodpovƒ naše servisnƒ středisko v pondělƒ až p‚tek na telefonnƒm čƒsle
033841-91 800.

Tschechisch
→ Přineste vždy s sebou: pas / povolenƒ k pobytu / legitimaci / zelenou kartu
→ Při prvnƒ n‚vštěvě si s sebou d‚le přineste:
- kopii listu o přijetƒ do azylovˆho domu,
- dopis od okresu Potsdam-Mittelmark o ukončenƒ opr‚vněnƒ k použƒv‚nƒ a uplatňov‚nƒ
n‚roku na Šhradu n‚kladů a
- podepsanou ž‚dost o přƒmou Šhradu n‚kladů na ubytov‚nƒ podanou okresu PotsdamMittelmark („Ž‚dost o Šhradu n‚kladů na ubytov‚nƒ od Jobcenter MAIA přƒmo opr‚vněnˆ
osobě“ – „Antrag auf Zahlung von Unterkunftskosten vom Jobcenter MAIA direkt an den
Berechtigten“)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kdo V•m pomůže? Naši partneři:
AWO - panƒ Marte
Diakonie panƒ Greger

tel.: 0151-12105768, tel.: 033841 – 387858
e-mail: migration@awo-potsdam.de
tel: 01523 / 37 4444 0, tel: 0331 / 237 00 879
e-mail: s.greger@dwpotsdam.de

Diakonie panƒ MŒller

tel. 0331 - 200 83 80
email: a.mueller@dwpotsdam.de
Belziger Forum (interkulturnƒ soci‚lnƒ pr‚ce) pan Banaho, tel: 033841 - 798848
Školsk† Šřad (Schulamt)

tel: 03381 - 397400

Cizineck† Šřad (Ausl•nderbeh–rde):
Přƒjmenƒ A-E: pan Kaden
Přƒjmenƒ F-K: panƒ GroŽe
Přƒjmenƒ L-Q: panƒ Liermannn
Přƒjmenƒ R-Z: panƒ Ohl

tel: 03327 - 739298
tel: 03327 - 739299
tel: 03327 - 739295
tel: 03327 - 739113

Pokladna pro vypl‚cenƒ rodinn†ch

tel: 0800 / 4 5555 30

přƒdavků (Familienkasse)

e-mail: Familienkasse-potsdam@arbeitsagentur.de

