
 

 

І нформаці я про

 

 
ЩО ТАКЕ «РЕГІОНАЛЬНИЙ СІМЕЙНИЙ АБОНЕМЕНТ»? 
 

Регі ональнийсі мейнийабонемент бувзапровадженийу році в рамках програмиз

пі дтримки сі мї Право на йогоотримання не залежить ві дрі вня доходу сі мейний

абонемент є доброві льноюсоці альноюдопомогоюякунадає федеральна земля
 

 
ЯК Я МОЖУ ВИКОРИСТОВУВАТИ РЕГІОНАЛЬНИЙ СІМЕЙНИЙ АБОНЕМЕНТ? 
 

Наразі регі ональний сі мейнийабонемент і ваучери що додаютьсядо ньогота

щорі чно оновлюються дозволяють сі мямві дві дуватичисленні памятки зокрема

замки садиабомузеї розташовані повсі х мі стах землі Баден Вюртемберг до

разі в безкоштовно абозі знижкою
 
 
ХТО МОЖЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ОТРИМАННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО СІМЕЙНОГО АБОНЕМЕНТА? 

 

Право на отримання регі онального сі мейногоабонемента мають громадянинаступних

категорі й

 сім ї із щонайменше трьома дітьми які мають право на отримання

допомоги на дітей і проживають з ними в одному домогосподарстві

 неповні сім ї з одним з батьків і як мінімум однією дитиною які мають

право на отримання допомоги на дитину та проживають в одному
домогосподарстві

 сім ї які виховують дитину з важкими формами інвалідності та мають

право на отримання допомоги на дитину

 сім ї які мають право на отримання допомоги по безробіттю або

допомоги на дитину і проживають в одному домогосподарстві хоча б з
однією дитиною якамає право на отримання дитячої допомоги

 одержувачі соціальної допомоги на оплату житла

 сім ї які отримують допомогу відповідно до Закону про надання соціальної

допомоги особам які претендують на отримання притулку та

проживають в одному домогосподарстві принаймні з однією дитиною
 
 

  



 

 

ХТО МОЖЕ КОРИСТУВАТИСЯ РЕГІОНАЛЬНИМ 
СІМЕЙНИМ АБОНЕМЕНТОМ РАЗОМ ІЗ ДІТЬМИ? 
 

У році регі ональний сі мейнийабонемент бувоптимально адаптованийдо потреб

сі мей з ді тьми Ві дтоді окрі мдитини в сі мейнийабонементможутьбутивписані до

чотирьох дорослих наприклад бі ологі чнийбатько якийпроживає окремо бабуся

та або ді дусь аболюдина яка взяла на себе зобов язання щодоопі кинад членами

сі м ї Рані ше всі ці особине моглибутивключені до сі мейного абонемента Ді тита

двоє з внесених в абонемент дорослих можутьодночасноскористатися знижкоющо

пропонує сі мейнийабонемент на ві дві дуваннятогочи і ншого мі сця Основні вимоги

для отримання сі мейногоабонемента залишилися незмі нними Використання

абонемента без дитини ді тей не передбачене
 
 
ДЕ Я МОЖУ ОТРИМАТИ РЕГІОНАЛЬНИЙ СІМЕЙНИЙ АБОНЕМЕНТ? 

 

Виможете податизаявку на отриманнярегі онального сі мейного абонемента

звернувшись доадмі ні страці ї мі ста за мі сцемпроживання ТамВамтакожнададуть

додаткову і нформаці ю
 
 

ЯК Я МОЖУ ВИКОРИСТАТИ ВАУЧЕРИ, 
ЯКІ ПРОПОНУЮТЬ РАЗОМ ІЗ СІМЕЙНИМ АБОНЕМЕНТОМ? 
 

Спеці альна книжка з ваучерами якуВиможете щорі чноотримуватиу ві дпові дні й

і нстанці ї Вашогомі ста або муні ципалі тету включає ваучерина ві дві дування

державних і недержавних установ а такожнизку і нших пропозиці й

Припред явленні регі онального сі мейного абонемента та ваучері вВита Ваші ді ти

зможете ві дві датидержавні палацита сади а такождержавні музеї землі Баден

Вюртемберг абоодну з недержавних установ безкоштовноабозі знижкою

Ваучеризі спеці альноюві дмі ткоюнадають власникові правона одноразове

безкоштовне або пі льгове ві дві дуваннязазначеного об єкта Ваучері з написом

І ншийоб єкт дозволить Вамбезкоштовнові дві дувати і нші державні палаци садита

музеї наві ть кі лька разі в на рі к

Якщо Виплануєте ві дві дати спеці альнийзахі д просимоВас заздалегі дь уточнити

чибуде Вамнадано правона безкоштовнийвхі д
 
 

ЧИ МОЖНА ВІДВІДУВАТИ ЦІ УСТАНОВИ БЕЗ КНИЖКИ З ВАУЧЕРАМИ? 
 

Уразі пред явленнярегі онального сі мейного абонемента Витакожможете

скористатисячисленнимипропозиці ямибезкоштовно Перелі к доступних для

ві дві дуваннянедержавних установ Визнайдете на нашому сайті Ось лише деякі з

них

 Музей карнавальних традицій

 Замок Вальдбург
 Музей ювелірних виробів у Пфорцхаймі
 Національний музейШіллера та музей сучасної літератури



 

 

 Участь в історичній екскурсії містом Есслінген і в оглядовій екскурсії
містом Безігхайм

 Музеї м Крайхталь

 Освітній центр природознавства в Ульмі
 Музей римської культури в Гюглінгені а також більшість меморіалів і

літературних музеїв
 
ЩО ЩЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ? 

 

РекомендуємоВамзаздалегі дь уточнитичас роботита варті сть вхі дних квиткі в в

І нтернеті або за телефономві дпові дної установи

Перелі к усі х доступних для ві дві дування державних палаці в саді в і музеї вБаден

Вюртемберг а такожнедержавних установ можна знайтина веб сайті Мі ні стерства

соці альної полі тики охорониздоров я та і нтеграці ї за адресою

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/index.php?id=8340

