Informační letáček
k integračnímu kurzu
pro cizince a cizinky žijící již delší dobu v Německu
a pro občany a občanky Unie
Milá spoluobčanko, milý spoluobčane,
žijete-li již delší dobu jako cizinka nebo cizinec v Německu nebo jste-li občanem nebo občankou
Unie, můžete si u Spolkového úřadu zažádat o povolení k účasti na integračním kurzu. Toto
přichází v úvahu v případě, že podle zákona o pobytu nemáte zákonný nárok na kurz nebo jste ho
již pozbyli.
Děti, mládež a mladí dospělí, kteří ještě chodí do školy, se kurzu zúčastnit nemohou.
Co je integrační kurz?
Integrační kurz se skládá z jazykového kurzu (až 600 vyučovacích hodin) a z orientačního kurzu
(30 vyučovacích hodin).
V jazykovém kurzu se naučíte slovní zásobě, kterou potřebujete v každodenním životě pro běžnou
domluvu a psaní. K tomu patří kontakty s úřady, rozhovory se sousedy a kolegy v práci, psaní
dopisů a vyplňování formulářů. Jazykový kurz je rozdělen do jednotlivých bloků po 100 hodinách.
Testem na začátku kurzu bude zjištěno, s kterou částí kurzu byste měli začít.
Orientační kurz vás bude informovat o životě v německé společnosti a zprostředkuje vám
vědomosti o právním řádu, kultuře a dějinách země.
Na konci integračního kurzu se koná závěrečný test, který se skládá ze dvou částí. V první části
můžete po úspěšném složení ústní a písemné jazykové zkoušky získat uznávaný jazykový certifikát
- Certifikát z německého jazyka (Zertifikat Deutsch). V druhé části se pak zkouší, co jste se naučili
v orientačním kurzu. O výsledku závěrečné zkoušky obdržíte potvrzení od organizátora kurzu.
Kromě toho máte právo na potvrzení o pravidelné účasti v integračním kurzu. To vám organizátor
kurzu musí vystavit na konci každého bloku kurzu.
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Výhody z účasti na integračnímu kurzu
Cizinky a cizinci pocházející ze země, která nepatří k Evropské unii, musí splňovat určité
předpoklady, aby mohli získat v Německu právo na pobyt na dobu neurčitou. K těmto
předpokladům patří i dostatečné znalosti němčiny a základní znalosti právního a společenského
řádu a životních poměrů v Německu.
Úspěšným absolvováním integračního kurzu je splněn jeden z těchto předpokladů.
Kromě toho můžete potom případně získat dříve německé občanství.
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Přihlášení se do integračního kurzu
Vyplňte prosím kompletně a dobře čitelně žádost o povolení k návštěvě kurzu. Můžete se též obrátit
i na některého z organizátorů kurzu ve vaší blízkosti, který vám pomůže s vyplněním žádosti.
Formuláře žádosti jsou k dostání na cizineckých úřadech, u organizátorů kurzů a na internetových
stránkách Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (www.bamf.de). Žádost poté zašlete pobočce
Spolkového úřadu příslušné pro váš region.
Když vám bude účast na integračním kurzu povolena, obdržíte od Spolkového úřadu písemné
potvrzení. Zároveň obdržíte seznam organizátorů, kteří pořádají integrační kurzy v blízkosti vašeho
bydliště.
V potvrzení je pod „Oprávnění k účasti je platné do …“ uvedené datum, do kterého můžete s vašim
integračním kurzem začít.
Proto se přihlašte co možná nejdříve u organizátora integračního kurzu a předložte mu písemné
potvrzení o oprávnění k účasti!
Poplatky za integrační kurz
Za účast na integračním kurzu musíte organizátorovi integračního kurzu zaplatit příspěvek ve výši 1
EUR za vyučovací hodinu. Příspěvek za každý blok kurzu po 100 vyučovacích hodinách a za
orientační kurz se uhradí před začátkem kurzu.
Pokud nemáte žádný vlastní příjem, musí příspěvek zaplatit ta osoba, která k vám má vyživovací
povinnost.
Osoby oprávněné k účasti, které pobírají podporu v nezaměstnanosti II nebo příspěvek na živobytí
(sociální podporu), mohou být od placení příspěvku osvobozeny.
To platí i tehdy, když tyto dávky pobírá osoba, která je povinna zajistit výživné účastníka.
O osvobození od příspěvku musíte zažádat písemně na pobočce Spolkového úřadu příslušné pro váš
region (viz seznam adres). Přiložte prosím doklad o důvodech osvobození (kopii příslušného
potvrzení). Žádost podejte prosím nejpozději v okamžiku, kdy se přihlásíte u organizátora kurzu.
Přihlašovací formuláře obdržíte jak na vašem cizineckém úřadu, tak i u organizátora kurzu.
Osoby oprávněné k účasti na integračním kurzu, které jsou osvobozeny od příspěvku, musí v
případě, že již nepobírají podporu v nezaměstnanosti II nebo příspěvek na živobytí (sociální
podporu), tuto skutečnost Spolkovému úřadu okamžitě nahlásit. Poplatky za závěrečný test musíte
uhradit sám(a). Ale i zde můžete u příslušné regionální pobočky Spolkového úřadu písemně zažádat
o osvobození od těchto poplatků. Příslušný formulář žádosti obdržíte rovněž u organizátora kurzu
nebo na internetových stránkách Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (www.bamf.de).
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