
Helferkreis Freising  
Інформаційний вечір для українців



Порядок денний

Інформація на тему: 

• Школа
• Дитячі садочки
• Дозвілля
• Курси німецької мови
• Проживання



Helferkreis Freising /Волонтери Фрайзінга

Координатори

Курси німецької мови

Дозвілля

Перекладачі“Опікунство”

Українці

Транспортні послуги



Курси німецької мови
Безкоштовні курси німецької 

● так звані інтеграційні курси, 

фінансуються через BAMF 

(федеральне управління у справах 

міграції та біженців):

www.bamf.de

● Допомога від людини до людини 

● Volkshochschule VHS / народний 

університет
● CBZ Computer Bildungszentrum (Центр 

комп’ютерної освіти)

● Подача заяви! 

- Fiktionsbescheinigung

- біометрична паспортна фотографія

Платні курси німецької мови 

● Приватні мовні школи 

- Мовна школа Sprachschule Aktiv

пропозиція для українців
- Kreisbildungswerk KBW / районний 

центр освіти 
- для дітей: Mibikids

Info: deutschkurse@ukr.fshk.de



Курси німецької - до прикладу 
від  “Допомога від людини до 
людини”



На сайті BAMF ви знайдете вичерпну 
інформацію: 







Дитячі садочки

• дитячі садочки для дітей від 3 років до шкільного віку
• дуже складна ситуація з дитячими садочками у Фрайзінгу - надто 

мало/зовсім немає вільних місць 
• державні садочки: 

https://www.freising.de/leben-wohnen/kindertageseinrichtungen/kitas-der-sta
dt-freising

• приватні садочки: 
https://www.freising.de/leben-wohnen/kindertageseinrichtungen/kitas-freier-t
raeger

Умови: 

• Прописка у Фрайзінгу 

https://www.freising.de/leben-wohnen/kindertageseinrichtungen/kitas-der-stadt-freising
https://www.freising.de/leben-wohnen/kindertageseinrichtungen/kitas-der-stadt-freising
https://www.freising.de/leben-wohnen/kindertageseinrichtungen/kitas-freier-traeger
https://www.freising.de/leben-wohnen/kindertageseinrichtungen/kitas-freier-traeger


Дитячі садочки

Мало вільних місць  

= перевага надається батькам, котрі працевлаштовані  - 
інтеграційний курс вважається зайнятістю на рівні  
працевлаштування

• Оплата: залежно від зарезервованої кількості годин, які 
дитина перебуває в садочку

• кошти можна відшкодувати через районне 
управління/Landratsamt Soziales & Asyl 

→ при відсутності доходу відшкодовується майже у повному 

     обсязі 



Запис у дитсадок: 

Реєстраційний формуляр:  за запитом надішлемо вам на електронну 
адресу 

Надіслати у роздрукованому вигляді за адресою: 

Stadt Freising – Amt 51

Amt für Kindertagesstätten und Schulen

Amtsgerichtsgasse 6 – Zimmer 1 1.21

85354 Freising

разом з пропискою (копія) з громадського офісу/Bürgerbüro та 
підтвердженням вакцинації проти кору  

  



Шкільна система Німеччини

Mittelschule
Середня школа 

(5-9 або 5-10 класи)

Fachhochschule/Universität
Університет прикладних 

наук/Унівеситет

Realschule
Середня школа

(5-10 класи)
Диплом про закінчення 

середньої школи 
Три напрямки навчання

Гімназія
(5-12 класи)

Загальна кваліфікація на 
вступ до університету

Початкова школа
(1-4 класи)

Berufsschule
Професійна школа/ ПТУ



Школи у Фрайзінгу
Учні початкової школи:

● згідно Міністерства шкільної освіти, повинні бути зареєстровані у відповідній районній 
школі - Sprengelschule

● Огляд шкіл та приналежних вулиць ви знайдете в інтернеті, ввівши в пошук  
“sprengelschule freising” 

Діти від 12 років:

● Районна середня школа 
● Karl Meichelbeck Realschule та Realschule Gute Änger - лише зі знанням німецької 

мови
● Camerloher Gymnasium та Josef-Hofmiller-Gymnasium: Willkommensklassen/ 

Ознайомчі класи - Запис через секретаріат місць немає 

Подальше навчання:

Berufsschule Freising / Професійна школа Фрайзінга:
● тимчасовий набір у ознайомчі класи молодих україніців, котрі вже розпочали або хочуть 

продовжити навчання 
● Контактна особа в Berufsschule - Frau Link (ingrid.link@bsz-fs.de)

   



Дозвілля
Тижневий план буде опубліковано на сайті https://ukr.fshk.de 

Які є пропозиції?
Спорт, Танці, Зустрічі…

Контактна особа? 

Marina Valdivia (українська/російська)

Tim Grothaus (німецька/англійська/іспанська)

Lina Nißl (німецька/англійська)

freizeit@ukr.fshk.de

https://ukr.fshk.de


Тижневий план- 
https://kalender.digital/33560f698ed8b4e6baf6

https://deref-gmx.net/mail/client/-iKfUddLBE0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fkalender.digital%2F33560f698ed8b4e6baf6


Українці у Фрайзінгу: пошук контактів

• Група у WhatsUp: “Контакти у Фрайзінгу”
• Група у Facebook: Helferkreis Freising
• E-Mail-адреса Helferkreis/волонтери Фрайзінга: 

mail@ukr.fshk.de

mailto:mail@ukr.fshk.de


Житло
• в окрузі Мюнхена дуже складна ситуація на житловому ринку - 

обмежена кількість вільного житла та дуже висока орендна 
плата

• перед укладенням договору оренди, Landratsamt повинен 
попередньо затвердити обране житло -  перевіряється 
відповідність житла 

Орендна плата брутто (Орендна плата нетто + комунальні послуги 
не враховуючи опалення)

1 особа до 50 м2 Максимум 570 €

2 особи до 65 м2 Максимум 726 €

3 особи до 75 м2 Максимум  875 €

4 особи до 90 м2 Максимум  975 €

5 осіб до 105 м2 Максимум 1.190 €


