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Beschäftigungspilotinnen bieten Sprechstunden an 

Mit Valentina Vlasiuk und Claudia Scholl haben in der Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
zwei Beschäftigungspilotinnen für Geflüchtete aus der Ukraine ihre Arbeit aufgenommen. 
Beide möchten in offenen Sprechstunden in den Austausch mit Ukrainerinnen und Ukrai-
nern kommen, sich und ihre Tätigkeit vorstellen. 

Das Land Rheinland-Pfalz hat die Genehmigung der Europäischen Kommission von zu-
sätzlichen Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds erhalten, um die Arbeits-
marktintegration von Geflüchteten aus der Ukraine zu unterstützen. Darüber wiederum ist 
es möglich, auch Beschäftigungspilotinnen bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis ein-
zusetzen. Valentyna Vlasiuk und Claudia Scholl möchten nun den Kontakt mit den Ukrai-
nerinnen und Ukrainern vertiefen – dies unter anderem mit offenen Sprechstunden in allen 
Verbandsgemeinden: 

 Montag, 12. Dezember 2022, in der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbo-

landen (Neue Allee 2, 1. Obergeschoss) 

 Dienstag, 13. Dezember 2022, in der Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler 

(Jakobstraße 29) 

 Mittwoch, 14. Dezember 2022, in der Verbandsgemeindeverwaltung Eisenberg 

(Hauptstraße 86) 

 Freitag, 16. Dezember 2022, in der Donnersberghalle in Rockenhausen (Obermüh-

le 1, Blauer Saal) 

 Montag, 19. Dezember 2022, im Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Göllheim 

(Hauptstraße 48, neben Landgasthof Goldenes Ross) 

Die Sprechstunden finden jeweils von 10 bis 12 Uhr statt. 

Die Beschäftigungspilotinnen sollen die Geflüchteten ganz individuell unterstützen, bei-
spielsweise bei der Suche nach einem Sprachkurs, einem Kitaplatz oder auch bei Behör-
denbesuchen. Gleichzeitig gilt es, den Menschen aus der Ukraine grundsätzliche Informa-
tionen über die Rahmenbedingungen des deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes zu 
vermitteln. Eine weitere wichtige Aufgabe ist es, die Kompetenzen der Geflüchteten zu 
erfassen, Kontakte zu den örtlichen Jobcentern herzustellen und mit den jeweils in der 
Region vorhandenen Angeboten zur Integration in Ausbildung und Arbeit im Sinne eines 
Netzwerks zu verknüpfen.  
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Kontakt 

Beschäftigungspilotinnen für Geflüchtete aus der Ukraine, Valentyna Vlasiuk, Telefon 
06352/710-462, E-Mail vvlasiuk@donnersberg.de; Claudia Scholl, Telefon 06352/710-463, 
E-Mail clscholl@donnersberg.de   

 

 

Пілоти з працевлаштування пропонують години консультацій. 

 Валентина Власюк та Клаудія Шолль пілоти з працевлаштування для біженців з 
України розпочали свою роботу в районній адміністрації Доннерсбергкрайс.  На 
відкритих годинах консультаціях з українцями вони матимуть змогу представити себе 
та свою роботу. 

Рейнланд-Пфальц отримав схвалення Європейської Комісії на додаткове 
фінансування від Європейського соціального фонду для підтримки інтеграції на 
риноку праці біженців з України. У свою чергу, це дало можливість працевлаштувати 
пілотів в районну адміністрацію Доннерсбергкрайс. Валентина Власюк та Клаудія 
Шолль бажають поглибити контакт з українцями –тому організовано відкрили години 
консультацій у всіх муніципалітетах: 

 Понеділок, 12 грудня 2022 року, в адміністрації громади  

Кірхаймболанден (Neue Allee 2, 1-й поверх) 

 Вівторок, 13 грудня 2022 року, в адміністрації громади  

Віннвалер (Jakobstraße 29) 

 Середа, 14 грудня 2022 року, в адміністрації громади  

Айзенберг  (Hauptstraße 86) 

 П'ятниця, 16 грудня 2022 року, в Доннерсбергхаллі в 

 Рокенхаузені (Obermühle 1, Blauer Saal) 

 Понеділок, 19 грудня 2022 року, в туристичному офісі адміністрації міста 

Гьольхайм (Hauptstraße 48, поруч з Landgasthof Goldenes Ross) 

 

Години консультацій проходять з 10 години ранку до 12 години дня. 

Пілоти з працевлаштування підтримують українців індивідуально. Наприклад, у 
пошуках мовних курсів, місця в дитячому садку а також візитах до органів влади. 
Водночас важливо надати вихідцям з України базову інформацію про рамкові умови 
німецького ринку праці та навчання. Одним із важливих завдань є фіксація 
компетенцій біженців, налагодження контактів з місцевими центрами зайнятості та 
зв'язок їх з пропозиціями, які доступні в регіоні для інтеграції, навчання та пошуку 
роботи. 
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Контакт 

Пілоти з працевлаштування біженців з України,  

Валентина Власюк, телефон 06352/710-462, e-mail vvlasiuk@donnersberg.de;  

Клаудія Шолль, телефон 06352/710-463, clscholl@donnersberg.de   
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