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житті
Центр соціальних послуг  
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Освітній пакет
Які послуги існують?

Хто отримує пільги на освіту та участь у суспільному житті?
Пільги на освіту та участь у суспільному житті 
надаються дітям, підліткам та молодим дорослим, 
які все ще навчаються у школі та не мають жодного 
доходу або мають обмежений дохід.

Право мають особи, які отримують допомогу або які 
мають право на отримання допомоги:
¶  Базове матеріальне забезпечення для тих, хто шукає 

роботу (SGB II), 
¶   Прожиткові виплати, базове забезпечення в старості, 

а також у разі зниження працездатності (SGB XII),
¶  Пільги відповідно до Закону про надання соціальної 

допомоги особам, які претендують на отримання 
прихистку (AsylbLG),

¶  Субсидія,
¶  Доплата на дитину
Особи, які не отримують вищезазначених виплат, 
однак не спроможні повністю або частково 
профінансувати потреби з освітнього пакета та пакета 
участі у суспільному житті, можуть звернутися за 
консультацією до Відділу освіти та участі у суспільному 
житті.
Як я можу отримати ці пільги?
В основному, пільги з пакета освіти та участі у 
суспільному житті необхідно заявляти окремо. Тут 
Вам допоможе відповідний Формуляр-BuT. Тут також 
перераховані необхідні документи, які Ви повинні 
подати. Як правило, пільги призначаються не раніше, 
ніж від початку поточного періоду затвердження 
соціальної допомоги.

Додаткову інформацію можна отримати у комунальному Центрі 
зайнятості у Вісбадені у відділі «Освіта та участь у суспільному житті», 
Конрадинералее 11, вхід В, стійка реєстрації C, за номером послуг:  
0611 31-4797 або www.wiesbaden.de/kjc.

Документи можна кинути в скриньку або віддати на стійці реєстрації 
C або в локаціях або передати поштою до Центру соціальних послуг 
та Центру зайнятості, Відділу «Освіта та участь у суспільному житті», 
надіслати електронною поштою bildung-teilhabe@wiesbaden.de або 
подати через цифрову поштову скриньку.
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Хто отримує ці пільги?
Вартість обіду може бути сплачена для учнів віком 
до 25 років, які навчаються в загальноосвітній 
або професійно-технічній школі та не отримують 
надбавки на навчання, а також дітям, які 
перебувають у дитячих дошкільних закладах.

Які пільги надаються?
Вартість гарячих обідів у школі або у дитячому садку 
буде сплачена

Як це працює?
Ви надаєте нам необхідну інформацію у Формулярі-
BuT і додаєте свій договір з постачальником. Оплата 
здійснюється постачальнику обідів.
Одержувачі субсидії та/або допомоги на дитину на 
отримання допомоги повинні подати заяву.

Харчування в обідній час у дитячих садках 
знаходиться у відділенні Дитячої виховної установи, 
за адресою: Конрадинералее 11, під’їзд В.

ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД

I „ХОДІМО“...
... до форм

Хто отримує ці пільги?
Діти та молодь до 18 років можуть отримати 
додаткові пільги на культуру, спорт та дозвілля.

Які пільги надаються?
Ці пільги надають можливість дітям та молоді 
інтегруватися в клубні та громадські структури та 
налагодити контакт зі своїми однолітками.
Кожній дитині/підлітку надається одноразова сума  
15 євро на місяць, наприклад для
¶  Членські внески в клубах (наприклад,  

футбольний клуб)
¶  Уроки мистецьких предметів та подібні заходи з 

культурної освіти (наприклад, уроки музики)
¶   Участь у заходах дозвілля (наприклад, бойскаути, 

театральні заходи)

Як це працює?
Ви надсилаєте підтвердження від постачальника. 
Витрати зазвичай оплачуються безпосередньо 
постачальнику, а будь-яка сума, що залишилася, 
надається вам готівкою.
Також можливі «заощадження» щомісячної допомоги 
загалом/максимум 12 місяців.
Одержувачі субсидії та/або допомоги на дитину 
повинні подати заяву на отримання допомоги.

Культура,  
спорт та дозвілля

Обіднє  
харчування

www.wiesbaden.de
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Хто отримує ці пільги?
Витрати на шкільні перевезення можуть
отримувати школярі, віком до 25 років, які відвідують 
загальноосвітню або професійну школу і не 
отримують оплати за навчання в період професійного 
навчання.

Які пільги надаються?
Оскільки вартість квитка до 9-го або 10-го класу 
зазвичай компенсується Муніципальною шкільною 
владою, відшкодування на студентський транспорт, 
як правило, студентський квиток Гессен, зазвичай 
враховуються з 10 або 11 класу. Обов‘язковою 
умовою є те, що до найближчої школи освітнього 
процесу або профілю через відстань (не менше 3 
км) можна доїхати лише громадським транспортом, 
тобто до школи не можливо добратися ні пішки, ні на 
велосипеді.

Як це працює?
Ви пред’являєте довідку зі школи та підтвердження 
суми витрат на проїзд. Формуляр-BuT допоможе 
Вам надати необхідну інформацію. Витрати на 
шкільні перевезення будуть оплачені Вам готівкою. 
Одержувачі субсидії та/або допомоги на дитину 
повинні подати заяву на отримання допомоги.

Хто отримує ці пільги?
Вартість одноденних та багатоденних поїздок 
може бути сплачена для учнів віком до 25 років, які 
відвідують загальноосвітню або професійно-технічну 
школу і не отримують надбавки за навчання, а також 
для дітей у дитячих садках/дитячих дошкільних 
закладах.

Які пільги надаються?
Витрати на всі одноденні екскурсії шкільними та 
дитячими закладами, а також багатоденні екскурсії 
дитячих садків та шкільні екскурсії (у рамках шкільного 
розпорядку), які відбуваються протягом періоду 
затвердження соціальної допомоги або підлягають 
сплаті протягом цього періоду, буде
сплачено. Кишенькові гроші або витрати на особисті 
потреби, такі як спортивне взуття чи купальні костюми, 
не покриваються.

Як це працює?
Ви надаєте нам підтвердження від школи або 
дитячого дошкільного закладу про тип, тривалість, 
пункт призначення та вартість екскурсії/класної 
поїздки та банківські реквізити. Витрати сплачуються 
безпосередньо до школи/дитячого дошкільного закладу 
або при наявності квитанції безпосередньо вам. 
Одержувачі субсидії та/або допомоги на дитину повинні 
подати заяву на отримання пільг.

 

Хто отримує ці пільги?
Одноразову виплату на шкільне приладдя отримують 
учні віком до 25 років, які навчаються в загальноосвітній 
або професійно-технічній школі та не отримують 
надбавки на навчання.

Які пільги надаються?
До персонального шкільного приладдя окрім шкільної 
сумки та спортивного одягу, також входять канцтовари, 
арифметичні засоби та засоби для малювання.
Грошова сума виплачується двічі на рік, на початку 
кожного півріччя навчального року. Крім того, 
подальші заяви на потреби в шкільних матеріалах 
у контексті освіти та участі у суспільному житті 
враховуватись не будуть.
У 2022 році виплати на шкільне приладдя 
становитимуть 104 євро на початок першого півріччя 
та 52 євро на початок другого півріччя навчального 
року. Розмір витрат на шкільне приладдя зазвичай 
коригується на початку кожного року, його збільшення 
враховується автоматично.

Як це працює?
Кожен, хто вже отримує матеріальну допомогу по 
безробіттю, соціальну допомогу або пільги відповідно 
до Закону про матеріальну допомогу прохачам 
притулку (AsylbLG), автоматично отримає допомогу 
для своїх дітей у віці від 7 до 15 років. Для молодших 
і старших учнів необхідно 
подати довідку з місця 
навчання до відповідального 
працівника, або до відділу 
Освіти та участі у суспільному 
житті. Одержувачі допомоги 
на житло (субсидії) та/або 
допомоги на дитину повинні 
подати заяву на отримання 
даної допомоги.

Хто отримує ці пільги?
Відшкодування на підтримку навчання можуть 
отримувати школярі, віком до 25 років, які 
відвідують загальноосвітню або професійну 
школу і не отримують оплати за навчання в період 
професійного навчання. 

Які пільги надаються?
В окремих випадках підтримка позакласного 
навчання може бути використана як доповнення до 
пропозицій підтримки, організованих школами та 
шкільними організаціями (наприклад, асоціаціями 
розвитку). Ці, переважно безкоштовні пропозиції, 
слід використовувати з пріоритетом. Такий 
результат можна розглядати лише в тому випадку, 
якщо досягнення достатнього рівня успішності з 
предмета знаходиться під загрозою, а покращення 
можна досягти лише за допомогою підтримки 
позакласного навчання.

Як це працює?
Додатково до Формуляру-BuT Ви отримаєте 
форму, на якій викладач підтверджує необхідність 
підтримки навчання та надає обсяг необхідної 
додаткової підтримки навчання. Крім того, необхідно 
надати кошторис витрат від постачальника.
Витрати сплачуються безпосередньо з 
постачальником.

Екскурсії  
та поїздки

Шкільне  
приладдя

Шкільні  
перевезення

Підтримка 
навчання 
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