Kostenfreie Beförderung für ukrainische Schutzsuchende endet
30.05.2022

Am 31.05.2022 endet die Regelung, dass ukrainische Schutzsuchende einen Pass als Ticket zur
deutschlandweiten freien Fahrt im Öffentlichen Nahverkehr ÖPNV nutzen können. Ab dem 01.06.2022
erhalten registrierte Geflüchtete aus der Ukraine auf Beschluss der Bundesregierung umfassende Hilfen
zur Sicherung Ihres Lebensunterhalts, zur Gesundheitsversorgung und zur Integration. Darin
eingeschlossen sind weitreichende Angebote für die Nutzung von Öffentlichen Verkehrsmitteln. Das
berichtet der VDV in einer Pressemeldung vom 24. Mai 2022.
Ab dem 1. Juni müssen Geflüchtete einen gültigen Fahrschein für die Nutzung der Nahverkehrsmittel
vorweisen. Diese bundesweite Neuregelung gilt demzufolge ab dem 1. Juni auch für alle
Nahverkehrsangebote im Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV).

9-Euro-Ticket als gute Alternative
Für nur 9 Euro pro Monat kann bundesweit der gesamte Nahverkehr genutzt werden. Erhältlich ist das
9-Euro-Ticket u.a. wie folgt:
direkt im Bus bei unserem freundlichen Fahrpersonal
in unseren Servicestellen Deuben, Zwenkau, Grimma & Colditz | Info
an allen Fahrkartenautomaten im MDV-Gebiet
per App: DB Navigator sowie
| Info
Alle Infos und Fragen zum 9-Euro-Ticket haben wir hier zusammengefasst.
Die Anlaufstellen für weitere Informationen und Unterstützung aus den deutschen
Grundsicherungssystemen sind die "Jobcenter". Hier erhalten die Geflüchteten die notwendigen
Informationen und Hilfe bei der Integration und Organisation des täglichen Lebens.

БЕЗКОШТОВНИЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ШУКАЧІВ
ПРИТУЛКУ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 31 ТРАВНЯ

Квиток за 9 євро як гарна альтернатива у червні, липні та серпні

31 травня 2022 року припиняється дія правила, згідно з яким українці, які шукають притулок,
можуть використовувати паспорт як квиток на безкоштовний проїзд у місцевому громадському
транспорті Німеччини. З 1 червня 2022 року зареєстровані біженці з України за рішенням
федерального уряду отримають комплексну підтримку для забезпечення життєдіяльності, охорони
здоров’я та інтеграції. Сюди входять далекосяжні пропозиції щодо користування громадським
транспортом. Про це повідомляє Об’єднання німецьких транспортних компаній.
З 1 червня біженці повинні пред’являти дійсний квиток для користування місцевим громадським
транспортом. Отже, з 1 червня ця загальнодержавна нова норма поширюється також і на всі
пропозиції в рамках Центральнонімецького транспортного об’єднання.
Гарною альтернативою є квиток вартістю 9 євро. Лише за 9 євро можна користуватися по всій
Німеччині любим місцевим громадським транспортом. Квиток вартістю 9 євро можна придбати в
пунктах обслуговування транспортних компаній, у водіїв автобусів, у квиткових автоматах, у
додатках MOOVME, DB Navigator, LeipzigMOVE та fairtiq (в місті Галле), а також в багатьох інших
пунктах продажу. Вся інформація та запитання щодо квитка вартістю 9 євро опубліковані
на www.1ticket.de
Осередками для отримання додаткової інформації та підтримки з боку Німецьких систем базового
забезпечення є «Центри зайнятості». Тут біженці можуть отримати необхідну інформацію та
допомогу в питаннях інтеграції та організації повсякденного життя.
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