
Сніданок з нагоди Вашого приїзду



Was ist die WKO?

Die Wirtschaftskammer Österreich ist die gesetzliche Interessensvertretung der Unternehmen.

Aufgaben: Gestaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, auch in den Gesetzen; Förderung der Wirtschaft, 
Unterstützung im Export. Beratung, Service, Ausbildungsangebote für die Unternehmen. Im Export durch die 
weltweite Präsenz in Österreichischen Außenwirtschafts Centern, z.B. auch in Kiew!

WKO Schärding



Programm -
програма

• Leben in der Region Schärding
Dr. Alois Ellmer, WKO Schärding
https://www.wko.at/service/ooe/bezirksstellen/standorten
twicklung-schaerding.html

• Deutschkurse, Ausbildung für Jugendliche, Selbständigkeit
Dr. Alois Ellmer, WKO Schärding

• Arbeiten in Österreich
Mag. Harald Slaby, AMS

• Gesundheitsvorsorge für Vertriebene in Österreich
Sabine Hartmaier, ÖGK Schärding 

• Caritas

• Soziale Sicherung
Mag. Dagmar Rackaseder, 
Bezirkshauptmannschaft Schärding

• Volkshilfe
Olga Seidl

• Raiffeisenbank Schärding
Manfred Haider

https://www.wko.at/service/ooe/bezirksstellen/standortentwicklung-schaerding.html


DIE LEHRE НАВЧАННЯ 

( з 14 років і старше ) 



Duale Ausbildung - Jetzt eine Ausbildung in Österreich zur Fachkraft starten!

DIE LEHRE

Die Lehrlingsausbildung wird auch als duale Ausbildung bezeichnet, weil die Ausbildung an zwei Lernorten stattfindet. Die Ausbildung erfolgt im 

Lehrbetrieb und in einer eigenen Berufsschule.

Mit der Lehre erwirbt man eine vollständige Berufsausbildung nach österreichischem Standard.

Voraussetzungen für die Lehre 

Die Ausbildung in einem Lehrberuf steht grundsätzlich allen Personen offen, die die neunjährige Schulpflicht abgeschlossen haben.

Dauer einer Lehre

- Abhängig vom Lehrberuf; zwei bis vier Jahre, meist drei Jahre

- Möglichkeit einer verlängerten Lehre

- Teilqualifikation: Qualifizierung für bestimmte Teile eines Berufsbildes

HILFREICHE LINKS

www.die-lehre.at

Tipps und Infos von der Ausbildungswahl über die optimale Lehrstelle bis zum Lehrvertrag

www.bic.at

Informationen rund um die Berufswahl, Beschreibungen aller Lehrberufe (teilweise Videos und Fotos), Berufsschulstandorte, Interessenprofil, 

Lehrbetriebsübersicht, Informationen zur Bewerbung

www.wko.at

Bildung und Lehre/Infos über Lehrlingsausbildung, Berufsbilder, Lehrabschlussprüfungen, Lehrstellensuche etc. 



Дуальна освіта - Отримуйте середню професійну освіту в Австрії!

НАВЧАННЯ

Навчання на виробництві також називають дуальною освітою, оскільки учні здобувають знання у двох місцях навчання. Це відбувається на

навчальному підприємстві та у власному професійному училищі.

Під час навчання учні отримують повну професійну підготовку відповідно до австрійських стандартів.

Вимоги прийому на навчання

Освіта для здобуття робітничої професії доступна всім, хто завершив дев’ять класів обов’язкової шкільної освіти.

Тривалість навчання

- Залежно від професії навчання може тривати 2–4 роки, зазвичай три роки.

- Існує можливість подовжити навчання.

- Покрокове здобуття кваліфікації: отримання кваліфікації, що стосується окремих характеристик професії.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

www.die-lehre.at

Поради й інформація про вибір освіти, оптимальне місце роботи для учня і договір про навчання на виробництві

www.bic.at

Інформація про вибір професії, описи всіх робітничих професій (частково з відео й фотографіями), місця розташування професійних

училищ, профіль зацікавлень, огляд навчального підприємства та інформація про подачу заяви

www.wko.at

Освіта й навчання / інформація про навчання на виробництві, описи професій, кваліфікаційні екзамени, 

пошук закладу освіти тощо

http://www.die-lehre.at/


SELBSTÄNDIG WERDEN

СТАТИ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМЦЕМ

• VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE UNTERNEHMENSGRÜNDUNG

• 18. LEBENSJAHR

• BLAUE KARTE

• REISEPASS

• FÜR EINIGE BERUFE IST DIE ABLEGUNG EINER PRÜFUNG NOTWENDIG

• ANERKENNUNG VON UKRAINISCHEN PRÜFUNGEN SIND MÖGLICH

• ВИМОГИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ БІЗНЕСУ

• 18 РОКІВ

• БЛАКИТНА КАРТКА

• ПАСПОРТ

• ЗА ДЕЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ НЕОБХІДНО СКЛАСТИ ІСПИТ

• МОЖЛИВЕ ВИЗНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСПИТІВ



Frühstück

сніданок



Beratung/Information

Dolmetscher – перекладач

• Irina Ferro

• Olga Seidl

• Nadja Windhager



Beratung
Organisationen

• Caritas
Grundversorgung, E-Card-Ersatzbeleg

• Arbeitsmarktservice (AMS)
Arbeitsvermittlung, Beschäftigungsbewilligung, 
Deutschkurse

• Bezirkshauptmannschaft Schärding (BH)
Soziale Sicherheit, Führerschein, …

• Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI)
Bildung, Deutschkurse

• Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF)
Sprachliche, berufliche und gesellschaftliche Integration 
in Österreich

• Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK)
Kranken-, Unfallversicherung; Medizinische Leistungen

• Volkshilfe



Willkommens-Frühstück

Сніданок з нагоди вашого приїздy



Arbeitsmarkteckdaten

Ключові дані ринку праці



Arbeitslose und offene Stellen (Schärding 2021/22)

Безробітні та вакансії (Schärding 2021/22)
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Bezirk Schärding

округ

Personen aus der Ukraine
люди з України

Stand станом 
на: 31.5.2022

Arbeitslos-Meldungen
зареєстрованих, як безробітні

27

Beschäftigungsbewilligungen
отримало дозвіл на роботу

14



Arbeiten in Oberösterreich. Was
brauchen Sie?

Робота у Верхній Австрії. Що вам потрібно?



Ausweis посвідчення особи
(‚Blaue Karte‘ „синя картка “)

Die Aufenthaltsgenehmigung 
bestätigt Ihren legalen Aufenthalt 
in Österreich.
Вид на проживання
підтверджує ваше законне 
проживання в Австрії.



Beschäftigungsbewilligung

Дозвіл на роботу

Mit dieser Bewilligung können Sie 
bei einem Unternehmen zu 
arbeiten beginnen. 
Отримавши цей дозвіл, ви 
можете почати працювати на 
підприємстві.



ams.at

Erstinformationen  
für Sie (auch auf 
Ukrainisch).
Початкова 
інформація для вас 
(також 
українською).



ams.at

Informationen für 
Unternehmen.
Інформація для 
підприємств.



Dienstleistungen des AMS 

Послуги центра зайнятості
➢ Arbeitsvermittlung

Працевлаштування

➢ Deutschkurse

Мовні курси

➢ Unterstützung durch Beratungs- und Betreuungs- einrichtungen (kompetenzorientierte Intensivberatung)

Підтримка з боку консультаційних та допоміжних установ (інтенсивне консультування на основі навичок)

➢ Nostrifizierung Ihrer Ausbildung

Атестація вашої освіти/визнання диплому

➢ Kurse zur Aus- und Weiterbildung

Курси для підвищення кваліфікації

➢ Beratung zur Kinderbetreuung

Консультація щодо догляду за дітьми

➢ SpezielleAngebote für Frauen

Спеціальні пропозиції для жінок

➢ Bei Bedarf gibt es Beratungstermine auf Ukrainisch

За потребою проводяться консультації українською



Arbeitserprobung

Пробна робота

Testmöglichkeit, ob Person,
Job und Unternehmen 
zusammenpassen. 
Можливість перевірити чи 
підходять людина, робота 
та підприємство.



Duale Ausbildung

Дyaльна освіта (Lehre навчання)

Theoretische und praktische 
Berufsausbildung (in der Regel für 3
Jahre). Höheres Einkommen für 
Personen über 18 Jahre. 

Освіта, яка включає теоретичне та 
практичне професійне навчання 
(зазвичай триває 3 роки). Вищий 
дохід для людей старше 18 років.



JOBmeeting
Зустрічі
щодо робрти

Personen aus mehreren 
Unternehmen und 
Arbeitsuchende treffen sich. Hohe 
Erfolgsquote. 
Зустрічі представників різних 
компаній та людей, що шукають 
роботу. Високий показник
успіху.
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Selbstbedienung im AMS OÖ
самообслуговування в АMS
Верхньої Австрії

Digitale  
Tools



„alle jobs“

пошукова система „alle jobs“

Als Tool zur Jobsuche nicht 
mehr wegzudenken.
Незамінний інструмент 
пошуку роботи.

Knapp 90 % aller Stellen in 
Österreich sind erfasst 
(derzeit knapp 300.000).
Майже 90% усіх робочих 
місць в Австрії 
зареєстровано тут (зараз 
майже 300 000).



AMS Job-App

Додаток

Einfache Jobsuche über 
das Smartphone.
Легкий пошук роботи 
через смартфон.



Herzlich willkommen in Oberösterreich!
Щиро вітаємо вас у Верхній Австрії!



BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT SCHÄRDING

LUDWIG-PFLIEGL-GASSE 11 – 13, 4780 SCHÄRDING

MAG. WOLFGANG HOLZLEITNER

ABTEILUNGSLEITUNG SICHERHEIT UND VERKEHR



Führerschein umschreiben lassen

переписати водійські права

o Frist 6 Monate ab Wohnsitz in Österreich (термін 6 місяців з моменту перетину 

Австрії)

o ukrainische Führerschein muss gültig sein (українське посвідчення водія має бути 

дійсними)

o praktische Prüfung (іспит практичноі частини)

o ärztliches Gutachten (медична довідка від лікаря)

o Antrag auf Umschreibung bei der Bezirkshauptmannschaft (заява про перепис до 

районної адміністрації)

Führerschein neu machen

Отримати нове водійське посвідчення

o wenn ein Aufenthaltstitel vorliegt, kann der Führerschein unter den allgemeinen 

Voraussetzungen gemacht werden (за наявності дозволу на проживання 

водійські права можна отримати на загальних умовах)



KFZ

транспортний засіб
o bei Personen mit entsprechendem Aufenthaltstitel iSd Vertriebenen-VO ist vorerst

keine Ummeldung erforderlich; Kfz mit ukrainischen Kennzeichen kann 1 Jahr in 

Österreich verwendet werden.

o для осіб, які мають відповідну посвідку на проживання у розумінні Положення

про переміщених осіб, перереєстрація наразі не потрібна; Транспортні засоби з 

українськими номерами можна використовувати в Австрії протягом 1 року.

o eine Ummeldung mit einem Hauptwohnsitz in Österreich ist grundsätzlich möglich

o загалом можлива перереєстрація за основним місцем проживання в Австрії

o ohne grüne Versicherungskarte bzw. Grenzversicherung besteht

Versicherungsschutz über den Versicherungsverband bis 30.06.2022

o без зеленої страхової картки (або прикордонного страхування) існує страхове

покриття через страхову асоціацію до 30 червня 2022 року



KFZ

Mautbefreiung auf Autobahnen und 

Schnellstraßen

PKWs mit ukrainischem Kennzeichen sind

bis 30. Juni von der Straßenmaut befreit.

Автомобіль

Звільнення від плати на

автомагістралях і швидкісних дорогах

Автомобілі з українськими номерами

звільняються від плати за проїзд до 30 

червня.



Tuberkulose (TBC)

Туберкульоз
o Tuberkulosegesetz iVm Oö. Tuberkulose-Reihenuntersuchungsverordnung

o Закон про туберкульоз iVm Верхня Австрія. Постанова про скринінг на

туберкульоз

o Einladung zur Untersuchung über die Bezirkshauptmannschaft beim Röntgenarzt

o Запрошення на огляд через районну владу до рентгенолога

o Vertriebene müssen sich der TBC Untersuchung unterziehen, ansonsten droht eine

Strafe bis EUR 5.000,00 (im Wiederholungsfall EUR 10.000,00)

o Переміщені особи повинні пройти огляд TBC, інакше передбачено штраф до 5 

000,00 євро (10 000,00 євро у разі повторного правопорушення).



Sirene-Probealarm

Перевірка справності сирени
o jeden Samstag um 12:00 Uhr

o Кожної суботи о 12 годині

o reines Probesignal; kein Notfall

o Суто тестовий сигнал; надзвичайної ситуації нема



• SCHULE 

• ШКОЛА

BILDUNGSREGION INNVIERTEL

• DIPL.-PÄD. EVA PANHOLZER

TEL. 07712 /2340

EVA.PANHOLZER@BILDUNG-OOE.GV.AT

• SCHULQUALITÄTSMANAGER

WERNER KUMPFMÜLLER

0664 600 728 86 67

WERNER.KUMPFMUELLER@BILDUNG-OOE.GV.AT

mailto:Eva.Panholzer@bildung-ooe.gv.at
mailto:Werner.Kumpfmueller@bildung-ooe.gv.at


• Schule ab 6 Jahre - Школа з 6 років

• SCHULE 
• ШКОЛА

• SCHULPFLICHT IN ÖSTERREICH AB DEM 6. LEBENSJAHR

• ОБОВ’ЯЗКОВЕ ШКІЛЬНЕ НАВЧАННЯ В АВСТРІЇ З 6 РОКІВ

•

• 9 JAHRE SCHULPFLICHT

• 9 РОКІВ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ОСВІТИ

• UNTERRICHT FÜR NICHT MEHR SCHULPFLICHTIGE PERSONEN

• НАВЧАННЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ВЖЕ НЕ МАЮТЬ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

• SCHULBÜCHER

• ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ

• SCHÜLERTRANSPORTE

• ШКІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ



Die Österreichische Gesundheitskasse 
(ÖGK)
Медичне страхування в Австрії

Gesundheitsversorgung für Geflüchtete aus der Ukraine

Медичне забезпечення для переселених з України



Was ist die Österreichische 
Gesundheitskasse? 
Що таке медичне
страхування в Австрії?

3
7



Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK)…
Mедичне страхування в Астрії …

• … ist die größte soziale Krankenversicherung in Österreich.

… найбільше медичне страхування в Австрії.

• … bietet 7,4 Mio. Versicherten in Österreich Schutz.
… надає медичний захист 7,4 міліонам застрахованих

в Австрії.

• … ist unabhängig von Alter oder Einkommen.
… є незалежною від віку та достатку.

3
8



Gesundheitsversorgung in Österreich.
Was muss ich beachten?
Медичне забезпечення в Австрії.
Hа що варто звернути увагу?

3
9



Wie erhalte ich eine Versicherungsnummer?
Як отримати номер страхування?

• Bitte wenden Sie sich an die Erfassungsstellen in den einzelnen 

Bundesländern.

Будь ласка, зверніться до відділів реєстрації в окрeмих федеральних

землях.

• Eine Auflistung der Erfassungsstellen finden Sie auf der Seite des 

Bundesministeriums für Inneres unter www.bmi.gv.at/Ukraine.

Перелік реєстраційних відділень можна знайти на веб-

сайті Федерального міністерства внутрішніх справ за

адресою www.bmi.gv.at/Ukraine.
4
0

http://www.bmi.gv.at/Ukraine
http://www.bmi.gv.at/Ukraine


Erhalte ich eine e-card? 

Чи отримую я електроннa карткy? лектронну картку?

• Nein, Sie erhalten einen e-card-
Ersatzbeleg. 
Ні, замість електронної картки
ви отримаєте документ y виглядi
квитанції.

• Mit dem e-card-Ersatzbeleg und 
Ihrer Aufenthaltskarte können Sie 
medizinische Leistungen in 
Anspruch nehmen. 
Маючи цю квитанцію та карту 
проживання (синя картка), ви 
можете скористатися 
медичними послугами.

4
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Ich bin krank, was muss ich tun?

Я захворів, що мені робити?

• Sie erhalten die notwendige medizinische Behandlung in unseren 

Gesundheitseinrichtungen (www.gesundheitskasse.at/ge), sowie bei 

unseren Vertragspartnerinnen und Vertragspartnern.

Ви отримаєте необхідну медичну допомогу в наших медичних

закладах (www.gesundheitskasse.at/ge) та у наших контрактниx

партнерів.

• Sollten weitere Untersuchungen oder Behandlungen erforderlich sein, 

erhalten Sie von der Ärztin bzw. dem Arzt eine Überweisung oder eine 

Verordnung.

Якщо необхідні додаткові обстеження або лікування, ви отримаєте

направлення або рецепт від лікаря.

Hinweis: Bitte vereinbaren Sie einen Termin
Примітка: будь ласка, призначте зустріч

7
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Die Hausärztin bzw. der Hausarzt ist bei…
Сімейний лікар є вашим першим контактом у таких
випадках:
• akuten Erkrankungen (z.B. Infektionen, Husten),

гострі захворювання (напр., інфекції, кашель),

• länger bestehenden Beschwerden (z.B. Schmerzen im Rücken),
тривалі скарги (наприклад, біль у спині),

• chronischen Erkrankungen (z.B. Diabetes),

хронічні захворювання (напр. діабет),

• Verschreibung von Medikamenten,

призначення ліків,

• Überweisungen (Verordnungen) zu einer Fachärztin bzw. einem Facharzt oder

направлення до спеціаліста.

…Ihre erste Ansprechperson.
Sollten nach dem Besuch bei Ihrer Hausärztin bzw. Ihrem Hausarzt weitere
Untersuchungen notwendig sein, erhalten Sie eine Überweisung.
Якщо після візиту до сімейного лікаря знадобляться додаткові обстеження, ви 

отримаєте направлення. 43



Die Fachärztin bzw. der Facharzt…

Лікар-спеціаліст…

• ist auf ein gewisses Fachgebiet spezialisiert, wie zum Beispiel:

спеціалізується у певній галузі:

• Frauenheilkunde und Geburtshilfe

гінекологія та акушерство

• Kinder- und Jugendheilkunde

педіатрія та підліткова медицина

• Innere Medizin

терапія

• Orthopädie

ортопедія

Hinweis: Bitte vereinbaren Sie einen Termin

Примітка: будь ласка, призначте зустріч

Sie suchen eine Ärztin bzw. einen Arzt? Unter www.docfinder.at finden Sie diese schnell und 
unkompliziert in Ihrer Nähe.
Ви шукаєте лікаря? На www.docfinder.at ви можете швидко та легко знайти їх у своєму
регіоні.

44
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Weitere Gesundheitsberufe
Інші професії пов’язані зі здоров’ям

45

Es gibt auch nicht-ärztliche Gesundheitsberufe. Dazu zählen unter anderem folgende Bereiche:Існують
також немедичні професії охорони здоров’я. До них належать такі області:

• Physiotherapie

фізіотерапія

• Logopädie

логопедія

• Ergotherapie

ерготерапія (нейропсихолог)

• Psychotherapie

психотерапія

• Diätologie

дієтологія

Vor jeder Therapie benötigen Sie eine Überweisung Ihrer behandelnden Ärztin bzw. Ihres behandelnden Arztes.

Перед будь-якою терапією необхідно отримати направлення від лікуючого лікаря.

Es gibt Therapeutinnen und Therapeuten, die keinen Vertrag mit einer Krankenversicherung haben. Bitte erkundigen Sie

sich vorab betreffend einer möglichen Kostenübernahme. Є терапевти, які не мають договору з державнoю

страховою компанією. Будь ласка, заздалегідь дізнайтеся про можливі витрати.



Wie bekomme ich meine Medikamente?
Як я отримаю свої ліки?

• Sie erhalten von Ihrer Ärztin bzw. IhremArzt ein Rezept und können damit in der Apotheke Ihre 

Medikamente holen. 

Ви отримаєте від свого лікаря рецепт за яким вам видадуть ліки в аптеці.

• Sie suchen eine Apotheke? Unter www.apothekerkammer.at/ apothekensuche finden Sie schnell und 

unkompliziert eine Apotheke in Ihrer Nähe. 

Ви шукаєте аптеку? На сайті www.apothekerkammer.at/ apothekensuche ви швидко та легко

знайдете аптеку у вашому районі.

• Die Medikamente erhalten Sie kostenlos.

Ліки за рецептом ви отримуєте безкоштовно.
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Ich habe Zahnschmerzen, wohin gehe ich?
В мене болить зуб, до кого звернутись?

• Sie können zu den ÖGK-Zahngesundheitszentren (www.gesundheitskasse.at/ zgz) oder einer

Vertragszahnärztin bzw. einem Vertragszahnarzt gehen.

Ви можете звернутися до стоматологічних центрів ÖGK (www.gesundheitskasse.at/zgz) або до 

стоматолога за контрактом.

• Sie bekommen auch einen Zahnersatz (Prothese) oder eine Zahnspange. Die Entscheidung über die 

Notwendigkeit, liegt bei der behandelnden Zahnärztin bzw. dem behandelnden Zahnarzt.

Ви також отримаєте зубний протез (протез) або брекети. Рішення про необхідність приймає 

лікуючий стоматолог.

• Den anfallenden Kostenanteil müssen Sie nicht bezahlen (Grundversorgung).

Вам не потрібно оплачувати понесені витрати (основний догляд).
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Ich bekomme ein Baby – was muss ich wissen?
Я вагітна, що потрібно знати?

Sie haben Anspruch auf:

Ви маєте право нa:

• auf eine Behandlung durch eine Frauenärztin bzw. Frauenarzt.

на лікування у гінеколога.

• die Beratung durch eine Hebamme und diplomierte Kinderkranken- Säuglingsschwestern.

консультації з акушеркою та кваліфікованими педіатричними медсестрами.

• alle Untersuchungen, die nach dem Mutter-Kind-Pass notwendig sind.

всі обстеження, які необхідні за паспортом матері та дитини.

• Medikamente und Heilbehelfe. 

ліки та інші допоміжні засоби.

• Pflege in einem Krankenhaus.

догляд в стаціонарі.
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Was mache ich, wenn es mir abends oder am Wochenende nicht
gut geht?
Що робити, якщо мені стало погано ввечері або на вихідних?

*Ein medizinischer Notfall ist eine akute Verletzung oder Krankheit.
*Невідкладна медична допомога – це гостра травма або захворювання.

Ärztenotdienst Telefonnummer 141
Телефон екстреної медичної допомоги 141

Telefonnummer 144Rettung
(nur bei Unfällen und medizinischen Notfällen*)

Телефон порятунку 144
(тільки в разі нещасних випадків та невідкладної медичної допомоги*)

Akut Ambulanz im Krankenhaus
Швидка допомога в лікарні



COVID-19-Schutzmaßnahmen

Заходи захисту від COVID-19

Bitte beachten Sie, dass in allen Gesundheitseinrichtungen (z.B. Ordination, Gesundheitszentren

und Krankenhäuser) die FFP2-Maskenpflicht gilt. In bestimmten Bereichen ist auch ein

Schutzstatus (geimpft – genesen – getestet) erforderlich.

Зверніть увагу, що маски FFP2 є обов’язковими у всіх закладах охорони здоров’я (наприклад,

в хірургічних установах, медичних центрах та лікарнях). Захищений статус (вакцинований –

одужав – перевірений) також необхідний у певних областях.

Nähere Informationen zu den aktuell geltenden COVID-19-Schutzmaßnahmen finden Sie unter

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus

Ви можете знайти більше інформації про чинні заходи захисту від COVID-19 на 

https://www.sozialministerium.at/Information-zum-Coronavirus
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Sie haben noch weitere Fragen?

У вас залишились запитання?

• www.bmi.gv.at

Weitere Informationen zur Registrierung und zum Aufenthalt (z.B. Unterkunft) von 

flüchtenden Personen aus der Ukraine.

www.bmi.gv.at Додаткова інформація про реєстрацію та проживання біженців з України.

• www.bbu.gv.at

Informationen der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU)

www.bbu.gv.at Інформація від Федерального агентства з догляду та підтримки (BBU)
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Wir sind mit der 
Ukraine 

Ми з Україною 



Bereiche 
- Flüchtlings – und 
Migraninnen – Betreuung 
- Arberts marktprojekte
- Kinderbetreuung 
- Obdachlosenhilfe

Допомога

-Біженцям та імігрантами

-Проекти з працевлаштування 

-Підтримка  дітям 

-Пітримка безпритульних 



Unser Projekt 
IDA Ukraine 

Integration durch Arbeit 
Наш проект 

Іда Україна 

Інтеграція через роботу 



Zuständig für ( Організація відповідає за)

Braunan Freistadt

Perg Ried / Innkreis

Schärding Steyr 

Traun Vöcklabruck 



Zeilgruppe: Beim AMS vorgemekte Vertriebene 
aus der Ukraine 

Проект призначений для: Громадян Укрїни, які 
були змушені залишити Україну через війну і 
які вже зареєстровані в центрі зайнятості 
Австрії (AMS)



Zielsetzung: 
Die Bereitstellung einer bedarfsgerechten (muttersprachlichen) Unterstützung u
m die Vermittlungsfähigkeit der beratenen Personen zu erhöhen und eine 
Arbeitsmarktintegration zu erleichtern. Schnittstellenmanagement für Fragen rund um den 
Arbeitsmarkt; bedarfsgerechte Angebotsplanung für die Kund:innen auf Basis einer Sozial-
und Berufsanamnese sowie vorhandener Kompetenzen und Interessen

Мета проекту: 

Надання рідною мовою підтримки в процесі інтеграції на ринок праці Австрії. 
Пошук роботи та консультації щодо працевлаштування. Супровід під час пошуку
роботи, орієнтований на бажання, інтереси та вимоги клієнта, виходячи з його
кваліфікацій та соціальних умов. 



Angebote: -mutterspachliche Beratungen, bei Arbeitsuche
-Lebenslauf 
-Hilfestellung bei der Suche nach Arbeit und Ausbildungen
-Betreuung nach Arbeitsaufnahme oder Beginn einer 
Berufsausbildung   

Пропозиції: - Консультації рідною мовою щодо пошуку роботи

-Резюме 

-Допомога в пошуку робити та навчальних курсів 

-Супровід після працевлаштування або початку 
професійного навчання 

Verweildauer(Період): max. 6 Monate (Максимально 6 місяців)



Kontakt: IdA UKRAINE

Stockhofstraße 40 

4020 Linz Ansprechperson (deutsch/ukrainisch):

Olga Seidl (Projektkoordination)

Tel: 0676 8734 7126

E-Mail: olga.seidl@volkshilfe-ooe.at

Контакт: IdA UKRAINE (назва проекту «ІДА 
Україна»)

Stockhofstraße 40

4020 Linz

Контактна особа (німецька/українська): 

Ольга Сайдл (координатор проекту)

Тел: 0676 8734 7126 

Мейл: olga.seidl@volkshilfe-ooe.at

mailto:olga.seidl@volkshilfe-ooe.at


















Відкриття банківського рахунку  
 
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ: 

 
▪ Особиста присутність фізичної особи 

 
▪ Дійсний український закордонний паспорт або інший документ, що посвідчує 

особу (ID-картка)* 
 
▪ Реєстраційна форма в Австрії (Meldezettel) 

 
▪ Посвідка на проживання (Aufenthaltstitel) - можна донести пізніше  
 
 
*Документ, що посвідчує особу (або ID-картка) тільки з чотирицифровим кодом (орган,що видав). 



Банківський рахунок  
 

▪ Ведення рахунку без комісійних платежів до 31.12.2024* 
 
▪ Банківська платіжна картка з лімітом без комісійних платежів до 31.12.2024* 
 
▪ Без перевитрати 
 
▪ Інтернет-банкінґ можливий за допомогою австрійської SIM-картки, без комісійних 

платежів до 31.12.2024* 
 
 

Наші консультанти у місцевих відділеннях банку нададуть Вам з радістю 
детальнішу інформацію! 
 
* За умовами банку Райфайзен у регіоні Шердінґ 



Відповідні документи, які посвідчують особу

Український закордонний паспорт підходить в кожному разі для легітимації. (Вказівка «Authority» є 
цифровим кодом для розшифрування – цифр коду у додатку).



Відповідні документи, які посвідчують особу  
  
 
Українське посвідчення особи (або ID- картка) тіьки з чотирицифровим кодом органа, що видав, може бути використаним для легітимації. 
 



Відповідні документи, які посвідчують особу  
 

За умови використання усіх інших пред’явлених документів «легітимації» (наприклад, документ про реєстрацію в’їзду, іноземні довідки, 
посвідчення особи, які не видані місцевим органам влади/ без вказівки коду органу, що видав і т.д), для відкриття банківського рахунку 
відповідна легітимація може бути здійснена тільки при їхньому спільному розгляді з додатковими документами, а саме посвідченнями 
виданими федеральним управлінням з питань імміграції та притулку (BFA). 
 
Посвідка на постійне проживання «Посвідчення  для переселених» може теж бути використана з метою легітимації.  

 
Посвідка на постійне проживання «Блакитна картка» може буде видана в окремих випадках також федеральним управлінням з питань 
імміграції та притулку (BFA) і використана в цілях легітимації. 

 
«Блакитна картка» ЄС - дозвіл на перебування виданий однією з країн ЄС, відповідно до програми ЄС щодо працевлаштування 
висококваліфікованих фахівців. 


