
Пільги для навчання та участі - освітній пакет 

Різні пільги для освіти та участі (BuT), також відомі як освітній пакет, підтримують 

дітей та молодих людей із малозабеспеченних сімей. За допомогою цих послуг ваша 

дитина може скористатися пропозиціями в школі та у вільний час, якщо ви в іншому 

випадку не маєте достатьньо коштів на сплату витрат. 

Які пропозиції фінансуються? 

Обіднє харчування 

Витрати на спільні обіди в школі, у позашкільному закладі та в дитячому садочку 

покриваються. 

Обладнання предметами особистого користування для школи 

Субсидія на навчальні матеріали (наприклад, на придбання шкільного ранця, 

спортивного інвентарю або письмових, арифметичних та креслярських матеріалів) 

загальна сума 156 євро на рік: 

 на початок навчального року 104,00 євро (01.08.2022) 

 у лютому 54,00 євро (02.01.2022 р.) 

 Одержувачі допомоги по безробіттю другої категорії (ALG II) отримують 

одноразові виплати автоматично та без окремої заяви. 

 Шкільний атестат необхідно пред'явити лише у виняткових випадках у зв’язку 

з обов’язковим навчанням, а саме для дітей до 7 років або старше 15 років. 

Те саме стосується міжрічного зарахування поза звичайними датами. 

Витрати на проїзд учнів 

 Прийняття витрат на транспорт до найближчої школи, яка пропонує вибраний 

курс навчання, якщо витрати не можуть бути сплачені ні іншою стороною, ні за 

рахунок стандартних потреб. 

 Початкова школа (1-4 класи) відстань до школи більше 2 км  

 Середня школа (з 5-го класу) відстань до школи більше 3 км 

Участь у громадському та культурному житті 

Субсидія на членські внески в спортивних клубах, музичних школах та інших місцях 

відпочинку: 

 до 15 євро на місяць 

Шкільні екскурсії та багатоденні шкільні поїздки 

Прийняття витрат на: 

 одноденні екскурсії від школи чи дитячого садка 

 багатоденні поїздки від школи/дитячого садка 

Підтримка навчання 

Репетиторство для учнів, які потребують допомоги, та для учнів, які знаходяться під 

загрозою переведення. Тільки за заявкою! 

 



Який орган несе відповідальність?  

За отримання пільг згідно Другої книги Соціального кодексу (SGB II) відповідає 

Центр зайнятості Центральної Саксонії, і нема потреби подавати заявки, потрібно 

надати лише докази (за винятком підтримки навчання). 

Адреса: Chemnitzer Straße 8 
09599 Freiberg 

Телефон: 03727-9966900 

 

https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/behoerden/jobcenter-
mittelsachsen.html#c3616 
 

За отримання пільг для шукачаів притулку відповідає Районне Управління 

Центральної Саксонії, Відділ пільг шукачам притулку. Заявки на всі послуги 

необхідно подавати тут. 

Адреса для відвідування: 
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 16 
09618 Brand-Erbisdorf 
 

Поштова адреса: 
Frauensteiner Str. 43 
09599 Freiberg 

Телефон: 03731 – 799 3601 

 

https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/buergerservice/bildungspaket-leistungen-
fuer-bildung-und-teilhabe-empfaenger-von-sozialhilfe-kinderzuschlag-wohngeld.html 

 

Витрати на догляд 

Витрати на догляд у дитячому садку та у позашкільному закладі можуть бути 

покриті, якщо ви маєте низький дохід, отримуєте пільги згідно Другої книги Соціального 

кодексу (SGB II) та пільги для шукачів притулку, за поданням заяви до Районного 

Управління Центральної Саксонії, Департаменту догляду за дітьми та 

фінансування. 

Адреса для відвідування: 
Am Landratsamt 3, Haus A 
09648 Mittweida 

Поштова адреса: 
Frauensteiner Str. 43 
09599 Freiberg 

Телефон:  03731-799 6258 

Е-пошта:  jugend.familie@landkreis-mittelsachsen.de 

 

https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/buergerservice/elternbeitraege-fuer-krippe-

kindergarten-hort-und-kindertagespflege.html 

 

Заява на покриття батьківського внеску (частково повинна бути заповнена дитячим 

садком): 

https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=antrelternbeitr2019&formtecid=2
&areashortname=14522 
 

https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/behoerden/jobcenter-mittelsachsen.html#c3616
https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/behoerden/jobcenter-mittelsachsen.html#c3616
https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/buergerservice/bildungspaket-leistungen-fuer-bildung-und-teilhabe-empfaenger-von-sozialhilfe-kinderzuschlag-wohngeld.html
https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/buergerservice/bildungspaket-leistungen-fuer-bildung-und-teilhabe-empfaenger-von-sozialhilfe-kinderzuschlag-wohngeld.html
mailto:jugend.familie@landkreis-mittelsachsen.de
https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/buergerservice/elternbeitraege-fuer-krippe-kindergarten-hort-und-kindertagespflege.html
https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/buergerservice/elternbeitraege-fuer-krippe-kindergarten-hort-und-kindertagespflege.html
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=antrelternbeitr2019&formtecid=2&areashortname=14522
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=antrelternbeitr2019&formtecid=2&areashortname=14522

