
 

 

Інформація щодо інтеграції за професією для тимчасово переміщених осіб з 
України (станом на: 15.03.22) 

Мережа організацій IQ (інтеграція через кваліфікацію) в Саксонії підтримує мігрантів під час 
інтеграції на ринку праці. Види допомоги, які пропонуються: 

Інфо-кафе  
Якщо Ви маєте загальні питання стосовно праці у Саксонії, відвідайте наше онлайн інфо-кафе. Ми 
відповімо напр. на подібні запитання: Чи можу я працювати в Саксонії з моїм українським 
дипломом? Для яких професій мені потрібно буде оформити офіційне визнання диплому? Які 
документи необхідно мати при собі для консультації і безпосередньо для визнання диплому? Які 
знання німецької потрібно мати для моєї професії? 

Перше інфо-кафе на німецькій та українській/російській мовах 
Четвер, 24.03.2022, 10-12 год., онлайн в Zoom 

Для участі зареєструйтеся, будь ласка, за електр. адресою anerkennung@exis.de  
Адреса-посилання для участі в інфо-кафе: 
https://us02web.zoom.us/j/86215899006 

 
Консультації для українців з дипломами про освіту  
Якщо у Вас є при собі документи, які засвідчують Вашу кваліфікацію, Ви можете отримати 
консультацію у відповідному регіональному представництві IBAS (Інформаційно-консультаційний 
центр для ринку праці в Саксонії) в Дрездені, Лейпцигу або Хемнітці. Організація IBAS надає 
інформацію щодо визнання закордонних документів про освіту, деталі про процедуру визнання і 
перелік документів, необхідних для пред‘явлення у відповідних інстанціях.  
Для українських учителів на даний момент створена спеціальна схема, яким чином можна 
потрапити до цієї професії. Про подальші подробиці Ви дізнаєтесь від організації IBAS, прочитавши 
інформаційну листівку („Інформація для українських педагогів“). 
 

Наша консультація безкоштовна і конфіденційна.  
Надішліть нам електр. лист на адресу anerkennung@exis.de. 

 
 
Консультації для підприємств  
Якщо Ваше підприємство хотіло б працевлаштувати або вже влаштувало людей з України, Вам може 
надати консультацію регіональне представництво організації FIZU (Спеціалізований інформаційний 
центр з питань імміграції) в Дрездені, Лейпцигу або Хемнітці. Організація FIZU консультує 
підприємства насамперед на теми, пов‘язані з імміграцією і ринком праці, зокрема щодо права 
перебування за кордоном, дозволу на працю, визнання кваліфікації, фінансування, різноманіття 
культур та інтеграції на підприємстві. Поради можна отримати по телефону, електронною поштою 
або в режимі онлайн.  
 
 



 

 

 
FIZU Дрезден:  fizu-dresden@exis.de або Tel. 0351/ 47 53 101 
FIZU Хемнітц:  fizu-chemnitz@exis.de або Tel. 0371/ 52 02 71 74 
FIZU Лейпциг:  fizu-leipzig@exis.de або Tel. 0341/ 580 88 20 20 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Подальшу інформацію Ви знайдете за цими посиланнями:  
 https://www.sms.sachsen.de/ukraine-hilfe.html  
 https://awo-sachsen.de/ukraine/  
 Деякі спільноти відкрили спеціальні центри прибуття для українців. Будь ласка, запитуйте про 

це відповідно до місця приїзду.   


