Spravodajca
k integračnému kurzu
pre cudzinky/cudzincov dlhšie žijúcich v Nemecku
ako aj občanov únie.
Milé spoluobčianky, milí spoluobčania,
ak už dlhšiu dobu žijete ako cudzinka alebo cudzinec v Nemecku alebo ak ste občiankou alebo
občanom únie, môžete požiadať Spolkový úrad o povolenie zúčastniť sa na integračnom kurze.
Toto je možné, ak nemáte podľa Zákona o cudzincoch zákonný nárok na účasť alebo tento už
nemáte.
Deti, mladiství a mladí dospelí, ktorí navštevujú školu, sa kurzu zúčastniť nemôžu.
Čo je integračný kurz?
Integračný kurz pozostáva z jazykového kurzu do 600 vyučovacích hodín a orientačnného kurzu
s 30 vyučovacími hodinami.
V jazykovom kurze sa naučíte slovnú zásobu, ktorú potrebujete v každodennom živote pre
hovorenie a písanie. K tomu patria kontakty s úradmi, rozhovory so susedmi a kolegami v práci,
písanie listov a vypĺňanie formulárov. Jazykový kurz je rozdelený do jednotlivých etáp vždy po 100
hodín. V ktorej etape by ste kurz mali začať, sa určí testom pred začiatkom kurzu.
Orientačný kurz Vás informuje o živote v nemeckej spoločnosti a sprostredkuje Vám poznatky
o právnom poriadku, kultúre a histórii krajiny.
Na konci integračného kurzu sa uskutoční test, ktorý pozostáva z dvoch častí. V prvej časti môžete
získať uznávaný jazykový certifikát, Certifikát Nemecký jazyk (Zerifikat Deutsch), keď obstojíte
v ústnej a písomnej jazykovej skúške. V druhej časti sa skúša, čo ste sa naučili v orientačnom kurze.
O výsledku Vášho záverečného testu obdržíte od organizátora kurzu potvrdenie.
Okrem toho máte právo na potvrdenie o pravidelnej účasti na integračnom kurze. Organizátor kurzu
Vám ho na konci každej etapy kurzu musí vystaviť.
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Výhody z účasti na integračnom kurze
Cudzinky a cudzinci, ktorí pochádzajú z krajiny, ktorá nepatrí k Európskej únii, musia splniť
niekoľko predpokladov, ak chcú získať právo na pobyt na dobu neurčitú. K predpokladom patria
dostatočné znalosti nemeckého jazyka ako aj základné poznatky o právnom a spoločenskom
poriadku a životných pomeroch v Nemecku.
Úspešným ukončením integračného kurzu je jeden z týchto predpokladov splnený.
Okrem toho môžete potom prípadne skôr získať štátne občianstvo.
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Prihlásenie sa na integračný kurz
Vyplňte prosím žiadosť na povolenie úplne a čitateľne. Môžete sa obrátiť aj na niektorého
z organizátorov kurzu vo Vašej blízkosti, ktorý Vám s vyplnením žiadosti pomôže. Formuláre
žiadosti je možné dostať na cudzineckých úradoch, u organizátorov kurzov ako aj cez internetovú
stránku Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (www.bamf.de). Žiadosť zašlite regionálnemu
miestu Spolkového úradu, ktoré je zodpovedné za Váš región.
Ak Vám bude účasť na integračnom kurze povolená, obdržíte písomné potvrdenie prostredníctvom
Spolkového úradu. Zároveň obdržíte zoznam organizátorov kurzov, ktoré integračné kurzy
organizujú v blízkosti Vášho bydliska.
V potvrdení je pod „Oprávnenie zúčastniť sa je platné do...“ uvedený dátum, do ktorého môžete
s Vaším integračným kurzom začať.
Prihláste sa prosím preto podľa možnosti čo najskôr u jedného z organizátorov integračných kurzov
a predložte tam Vaše písomné potvrdenie o tom, že ste oprávnený zúčastniť sa na kurze!
Poplatky za integračný kurz
Za účasť na integračnom kurze musíte organizátorovi integračného kurzu zaplatiť príspevok vo
výške 1 Euro za vyučovaciu hodinu. Príspevok je potrebné zaplatiť za každú etapu kurzu v počte
100 vyučujúcich hodín a za orientačný kurz pred začiatkom kurzu.
Ak nemáte vlastný príjem, musí príspevok zaplatiť tá osoba, ktorá je zodpovedná za Vaše živobytie.
Tí, ktorí sú oprávnení poberať podporu v nezamestnanosti II alebo podporu na živobytie (sociálnu
podporu), môžu byť od príspevku oslobodení.
Toto platí tiež, ak osoba, ktorá sa musí starať o živobytie účastníčky alebo účastníka kurzu, tieto
príspevky poberá.
O oslobodenie od príspevku musíte písomne zažiadať v regionálnom mieste Spolkového úradu,
ktoré je za Vás zodpovedné (viď zoznam adries). Doklad o dôvodoch oslobodenia prosím priložte
(kópiu zodpovedajúceho potvrdenia). Žiadosť podajte prosím najneskôr vtedy, keď sa prihlásite
u organizátora kurzu. Prihlasovacie formuláre obdržíte ako u Vášho cudzineckého úradu, tak aj
u organizátora kurzu.
Tí, ktorí sú oprávnení zúčastniť sa kurzu a sú oslobodení od príspevku, musia Spolkovému úradu
okamžite oznámiť, keď podporu v nezamestnanosti II alebo podporu na živobytie (sociálnu
podporu) viac nepoberajú.
Poplatky za záverečný kurz musíte zaplatiť sami. Ale aj v tomto prípade môžete zažiadať
u regionálneho miesta Spolkového úradu, ktorý za Vás zodpovedá, o oslobodenie od poplatkov.
Tento formulár žiadosti obdržíte tak isto od organizátora kurzu alebo cez internetovú stránku
Spolkového úradu pre migráciu a utečencov (www.bamf.de).
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