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1. Україна сьогодні: чому вигідна міграція лікарів та
медсестер до Німеччини?
За минулі кілька років лише цьогоріч в Україні відбулося невелике
підвищення середньої заробітної плати. Найвищу заробітну платню отримують
жителі Києва та Київської області. У середньому заробітна плата становить 7870
гривень на місяць, тобто 250 євро. Залежно від регіону медсестра отримує від 45
до 150 євро на місяць. Попри низький прожитковий мінімум, такий дохід
зазвичай недостатній для забезпечення належного рівня існування. Усе більше і
більше медичних працівників залишають Україну та прямують до Європи. Крім
низької заробітної плати цьому сприяє недостатня підтримка держави та
невелика кількість робочих місць. Тим часом у Німеччині відчувається гостра
нестача фахівців у сфері охорони здоров’я. Внаслідок демографічних змін
сталися істотні зміни вікової структури. У той час, як кількість людей літнього
віку постійно зростає, число молодих жителів зменшується. Ледве вдається
заповнити безкоштовні місця в навчальних закладах. Кого беруть на вакантні
посади в Німеччині, яких фахівців ми шукаємо та потребуємо?
Переїзд із Батьківщини означає для українців не просто зміну місця
проживання. Розпочинається новий та хвилюючий етап життя у незнайомій
країні. То чому ж все більше українців наважуються на переїзд до Німеччини?
Які можливості отримують українські фахівці у Німеччині у порівнянні з
Україною? Чому вигідний переїзд для працевлаштування та проживання саме
до Німеччини?
Про найвагоміші причини ми розповімо у другому розділі.
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2. Причини для проживання та працевлаштування в
Німеччині

На сьогоднішній день у

Німеччині

охорони здоров’я з інших країн.

бракує тисяч медичних працівників.

Зазвичай люди вважають, що для

У багатьох місцях люди похилого

зміни роботи та місця проживання

віку

їм

та

хворі

не

належного

отримують

обслуговування.

необхідно

подолати

У

перепони.

цьому

значні

розділі

ми

Персонал по догляду за людьми

розповімо Вам чому все ж таки варто

похилого

жити і працювати у Німеччині:

віку

та

хворими

неукомплектованим.
40.000

робочих

є

Пересічно

місць

у

сфері

догляду за літніми людьми та аж
70.000

робочих

місць

у

сфері

догляду за хворими залишаються
вакантними.

До

очікується

2030

збільшення

року
цих

показників до 300.000.
Для

того,

щоб

заповнювалися

вакантні

місця

кваліфікованими

кадрами, необхідні фахівці у сфері

(1) Робоче

місце

з

надійною

перспективою

довгостроковій співпраці зі своїми
співробітниками.

У Німеччині потрібні закордонні
кадри у сфері охорони здоров’я. У

(2) Чудова можливість гарного

зв’язку з демографічними змінами

заробітку

зросла не тільки кількість хворих та

здоров’я

людей похилого віку. Також зростає

Заробітна

потреба у трудових ресурсах. Для

працівників

того,

занадто

щоб

побудувати

надійну

у

сфері

плата
в

медичних

Україні

низька,

для

охорони
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того
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щоб
рівень

є значно вищою, що дає змогу
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безтурботно жити та працювати.

знайти новий дім у Німеччині. Це

Наприклад:

спричинено тим, що рівень життя у

Середня

заробітна

плата

Німеччині є одним із найкращих у

кваліфікованого працівника у сфері

світі.

охорони здоров’я становить 2635,00

Саме тому протягом останніх років

євро

Німеччина
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урахування

податків)
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у
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Данії

Німеччина

та

Швейцарії,
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позиції, незважаючи на свою високу

прикладу в одній із лікарень. Розмір

щільність населення (Німеччина є

заробітної плати може варіюватися
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процедурою. Потрібно знайти житло
та

друзів,

щоб

почувати

себе
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(5) Переїзд членів сім’ї

Для переїзду членів сім’ї необхідно
виконати наступні умови:

На

відміну

від

Німеччині

інших

країн,

впроваджене

у

чітке

(1) Заявник повинен мати дозвіл

переїзду

на поселення та дозвіл на

членів сім’ї. Вони зможуть приїхати

постійне перебування в ЄС,

до

дозвіл на проживання або

регулювання

стосовно

Німеччини

через

декілька

місяців. На кого розповсюджується

блакитну

право на переїзд та хто вважається

Німеччини. Особи, які мають

членом сім’ї?

право на отримання притулку,

У

рамках
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з
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інших
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картку
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та
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особи,
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які
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з собою членів нуклеарної сім’ї. Така

наразі є обмеженими лише

сім’я включає, перш за все, чоловіка

для останньої групи осіб.

або дружину, або ж громадянського
чоловіка чи дружину, неповнолітніх

(2) Заявник повинен забезпечити
задовільні житлові умови,

дітей, які переїжджають до своїх

(3) Медичне страхування та

батьків або навпаки, батьків, які

(4) Засоби для свого існування та

переїжджають

до

своїх

неповнолітніх дітей, що не мають

існування члена сім’ї.
(5) Крім

того,

певні

догляду. За виконання певних умов

іммігрантів

існує можливість переїзду інших

продемонструвати

членів сім’ї.

німецької

групи
повинні

отриманням

знання

мови

перед

візи

та/або

успішно пройти мовні або
ознайомчі

курси

інтеграційних

в

рамках

курсів

після

приїзду до країни.
(6) При

переїзді

членів

подружжя/громадянського
подружжя чоловік та дружина
повинні досягти 18 років.
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3. Для українських фахівців у сфері охорони
здоров’я
Повний перелік етапів, необхідних для
працевлаштування в Німеччині
Етап 1:
Ми

Контакт
набираємо

спеціалістів

безпосередньо через агентство. Дане
агентство контактує з навчальними
закладами та знаходить кадри на
біржах праці та ярмарках вакансій.
Для

того,

відповідає

щоб
Вашим

дізнатися

чи

очікуванням

вакантна посада в Німеччині і чи Ви

Етап 2: Необхідні документи

маєте належну кваліфікацію, Вам

Для продовження процедури

потрібно ознайомитися з посадовою

потрібно подати пакет документів.

інструкцією.

Може трапитися ситуація, що деякі

Якщо

Ви

зрештою

впевнені, що підходите для вакансії,

із документів потрібно отримати,

можете подавати заявку.

оскільки у Вас їх немає. Ось перелік
документів, необхідний у більшості
випадків, якщо Ви маєте намір
працювати у Німеччині:

 Письмова заява (якщо форма

 Довідка з попереднього місця

відсутня, будь ласка, напишіть

роботи

короткого листа)

 Свідоцтво про народження

 Автобіографія у формі таблиці

 Свідоцтво про шлюб для тих,

з точними датами

хто перебуває у шлюбі

 Атестат про закінчення

 Копія дійсного закордонного

шкільної освіти

паспорта або документа, що

 Диплом або сертифікат про

засвідчує особу

освіту

 Сертифікат, який засвідчує

 Ліцензії, документи про освіту

знання німецької мови на

та підвищення кваліфікації

рівні B2

 Перелік дисциплін та

 Дозвіл на перебування /

навчальних годин для

дозвіл на роботу

окремих курсів
Для того, щоб отримати деякі документи, потрібно їх замовити або здати
екзамен (сертифікат про знання мови, дозвіл на перебування/дозвіл на роботу).
Краще ознайомитися із переліком документів заздалегідь, щоб у Вас була змога
підготувати ті документи, яких не вистачає.

Етап 3: Вивчення німецької мови

до Єдиної Європейської системи

Для того, щоб працювати у сфері

оцінки

охорони

проходження курсу слід підтвердити

вивчити

здоров’я,
німецьку

проходження

мову

мовних

необхідно
шляхом

знання

мови.

Успішне

сертифікатом.

курсів.

Залежно від посади, на якій Ви

(Етап 4: Організація міжкультурних

плануєте

тренінгів та, за необхідності, фахова

працювати,

необхідно

отримати сертифікат про знання

перепідготовка

мови: від рівня A2 до B2 відповідно
Крок 5: Процедура прирівнювання

Коли

Ви

зберете

або визнання відповідним органом

документи,

кваліфікації медичного працівника,

домовитися

отриманої за кордоном

компетентному органі з визнання

Вам
про

усі

потрібні
потрібно

прийом

у

Довідник

для українських фахівців

кваліфікації. Під час проходження

та фармакології федеративної

процедури з визнання кваліфікації

землі

ми допомагаємо та супроводжуємо

Вестфалія

Вас.

уряді м. Дюссельдорф)

Для

цього

Вам

потрібно

Північний
при

Рейн-

земельному

Am Bonnshof 35
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http://www.brd.nrw.de/gesundheit_soz
iales/landespruefungsamt/index.jsp

сфері медицини, психотерапії

Етап 6: Підтримка при виконанні необхідних умов, для отримання дозволу на
роботу в Німеччині
Етап 7: Владнання формальностей з місцевими та іноземними органами влади
(дозвіл на проживання)
Крок 8: Інтеграційний тренінг: підготовка до успішної адаптації у Німеччині
Під час спільного тренінгу ми зможемо побудувати індивідуальний план для
успішної інтеграції в життя країни.
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