Важливо!
Для уникнення несприятливих наслідків ви
повинні подати заяву про відсутність на
місці/ (Ortsabwesenheit)
обов'язково завчасно до відсутності та
отримати згоду. Це можливо не раніше, ніж
за 1 тиждень до початку відсутності.
4. Що мені потрібно знати, якщо я
вчасно не звернуся до центру зайнятості
після своєї відсутності?
Ви повинні вказати причини свого
несвоєчасного звернення у зв'язку із
відсутністю на місці. Якщо вагомих
причин немає, ваші виплати зменшаться
на 10% протягом трьох місяців.
Крім того, центр зайнятості повинен
перевірити, чи були вагомі причини для
затримки повернення в період між вашим
початково запланованим поверненням та
фактичним зверненням до центру. Якщо ні,
усі виплати за цей період будуть скасовані,
і вам доведеться їх повернути.
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осіб, які отримують виплати
відповідно до Соціального
кодексу Книга II (SGB II)

Що мені потрібно знати про відсутність на місці
(Ortsabwesenheit)?
Поки ви отримуєте допомогу відповідно до Соціального
кодексу Книга II (SGB II), ви повинні бути доступні для
центру зайнятості кожного робочого дня. Для цього ви
повинні знаходитися вдома хоча б раз на добу після
отримання пошти. Бути доступним через мобільний
телефон або електронну пошту недостатньо.
Тому жодної «відпустки» немає. Однак ви можете
подати заяву про свою відсутність на місце не раніше
ніж за 1 тиждень до початку. Тоді ви заздалегідь
отримаєте дозвіл на перебування за межами
Фрайбурга.
Ви можете перебувати в іншому місці 21 день протягом
календарного року та одночасно продовжувати
отримувати допомогу від центру зайнятості.
Якщо ви плануєте тривалішу відсутність на
місці, застосовується наступне:
• В разі відсутності від 4 до 6 тижнів, ви не
отримуватимете жодних виплат від центру
зайнятості з початку 4-го тижня до вашого
повернення.
• В разі відсутності понад 6 тижнів, ви не
отримуватимете жодних виплат від центру
зайнятості з початку першого тижня до вашого
повернення.
Якщо нам стане відомо про відсутність на місці, яка не
була заздалегідь схвалена вашою особистою
контактною особою, ви не отримаєте жодних виплат від
центру зайнятості протягом усього періоду. Вже
виплачені виплати необхідно буде повернути.
Протягом перших трьох місяців отримання виплат не
допускається жодна відсутність на місці, оскільки
пріоритет надається працевлаштуванню. Це також
стосується випадків, коли планується участь у заходах
щодо активізації та професійної інтеграції.

2. Які особливості?
Для осіб, які не працюють під час отримання виплат, є
самозайнятими або мають роботу в розмірі 450 євро,
застосовуються вищезазначені положення пункту 1.
Існують особливі умови для наступних груп осіб:

• Для батьків, які мають дітей віком до 3 років,
батькові/матері, який/яка не працює і займається
«вихованням» дитини, не потрібна згода від
центру зайнятості. Для другого з батьків
застосовуються положення пункту 1.

• Працевлаштовані особи (мінімум 15 годин на
тиждень) мають відпустку і потребують лише
дозвіл від роботодавця.

• Діти, учні та студенти можуть подорожувати під
час канікул або у вільний час без попередньої
згоди.

• Особи, які мають можливість працевлаштування,
можуть взяти відпустку та бути відсутніми
максимум 10 робочих днів протягом 6 місяців
після схвалення виконавцем заходів
(Maßnahmeträger), і згоди особистої контактної
особи.

• Непрацездатним особам не потрібна жодна
згода особистої контактної особи.

• Особам, які вже отримували допомогу по
безробіттю I від агентства з працевлаштування
та які протягом цього часу були на погодженій
відсутності на місці, цей період буде зараховано
до 3 тижнів, якщо він був у тому ж календарному
році.
• Особам, які отримують допомогу по безробіттю I
від агентства з працевлаштування, а також
допомогу від центра зайнятості, потрібна
попередня згода центра зайнятості.
• Особи, які вже забронювали відпустку до
отримання допомоги від центра зайнятості
вперше, не передбачаючи на момент
бронювання, що доведеться звертатися за
допомогою згідно з Книгою II Соціального
кодексу, також можуть взяти цю відпустку
протягом перших трьох місяців.

• Для непрацездатних осіб застосовуються
положення пункту 1.

3. Як подати заяву про відсутність на місці?
Для подання заяви про відсутність необхідний
особистий візит до центру зайнятості. Ви можете
прийти до зони входу без попереднього запису в
робочі години.
У разі відсутності до 21 дня ви можете також
звернутися до центру обслуговування центра
зайнятості та
(Телефон: 0761/ 2710 - 721)
подати заяву про відсутність по телефону.
Центр обслуговування працює з понеділка до
п'ятниці з 8:00 до 18:00.

