
Соціальний паспорт видається: 
- особам, які отримують допомогу по безробіттю або 
соціальну допомогу

- особам, які отримують допомогу для забезпечення 
засобів існування або базового забезпечення у 
старості та у випадку часткової втрати працездатності 
відповідно до Соціального Кодексу XII

- особам, які отримують допомогу відповідно до 
Закону про допомогу шукачам притулку

- особам з низьким рівнем доходу*

- членам сімей названих груп людей без достатнього 
власного доходу (діти, чоловік
(дружина) або партнери)

*якщо ліміт доходу не перевищено

Право на отримання допомоги має бути 
підтверджено відповідним документом! 

Відділ видачі: 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft  

Flensburg mbH (bequa)  

Nikolaistr. 3 

Тел. (04 61) 15 03-1 38 

Електронна пошта: sozialpass@bequaprojekt.de 

Видача: Пн.- Пт. 8:30 - 13:30 

Соціальний паспорт надає вищезгаданій групі осіб 
знижки на пропозиції та заходи в культурній, 
спортивній та соціальній сферах, щоб не допустити 
того, що люди через своє фінансове становище були 
виключені з громадського життя та участі в ньому. 

Приміська зона Фленсбурга 

(громади 1-го селищного кільця) 
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Iнформація 
про соціальний паспорт 

міста Фленсбург 
 та 

навколишніх громад 
2023 рік 

Видавець: 

Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsgesellschaft 

Flensburg mbH (bequa) 

Виробництво: 

bequa-Büroservice 



Соціальний квиток: 
власники соціального паспорта, які мешкають у 
м.Фленсбург, можуть придбати місячний проїзний квиток 
на громадський транспорт м.Фленсбург за 25€. 

Центр забезпечення 
мобільності  

Holmpassage, вхід з боку 
автовокзалу 

Тел. (04 61) 50 59 107 

Місто Фленсбург: 
Адміністративні збори м.Фленсбург 

Місто Фленсбург знижує деякі адміністративні збори до 
50%, але не менше ніж 0,51€. Дана пропозиція не 
стосується державних або федеральних зборів, таких, 
наприклад, як видача паспорта. 

Податок на собак 

Якщо дохід не перевищує стандартної ставки (стандартна 
ставка плюс орендна плата, включаючи опалення), то за 
заявою податок на собак може бути скасований на 50%. З 
повідомленням про схвалення та соціальним паспортом. 
Управління у справах громадян або казначейство 
(податковий відділ). 

Rathausplatz 1   Тел. (0461) 85 11 87 

Музеї 

Пільги на вхідні квитки (не поширюються на спеціальні 
заходи) 

Міська бібліотека м.Фленсбург 
Снижки на абонемент (=7,50€ без 
або 14,50€ в прокатом фільмів) 

Flensburg Galerie, 3-й 
поверх 

Тел. (0461) 85 18 12 

Центр освіти для дорослих  
м.Фленсбург (Volkshochschule) 
50% знижка вартості курсів за 
винятком спеціальних програм 

Süderhofenden 40 
Тел. (04 61) 85 50 00 

Музична школа м.Фленсбург 
50% знижка на оплату курсів 

Marienkirchhof 2 
Тел.(04 61) 14 19 10 

Rote Str. 14 
Тел. (04 61) 2 30 50 

Wittenberger Weg 19 
Тел. (04 61) 5 04 50 

Am Friedenshügel 2 
Тел. (04 61) 58 80 

Schiffbrücke 67 
Тел. (04 61) 2 04 78 

Rathausstr. 22 
Тел. (04 61) 2 33 88 

Augustastr. 3 - 5 
Тел. (04 61) 1 37 90 

Norderstr. 157 
Тел. (04 61) 14 44 90 

Bredstedter Str. 2 
Тел. (04 61) 9 23 30 

Eckenerstr. 24 
Тел. (04 61) 160 40 0 

Асоціація орендарів житла 
м.Фленсбург 
Знижка на річний членський внесок до 
75€ включаючи 20€ вступний внесок 

Газета "Flensborg Avis" 
Знижка 50% на оголошення про 
вакансії 

Газета "Moin Moin" 
Знижка 50% на оголошення про 
вакансії 

Культурний центр Volksbad 
Фленсбург 
Знижені ціни на вхідні квитки на деякі 
заходи  

Театр Федеральної землі Шлезвіг-
Гольштейн 
Знижка 25% на поточний тариф. Тільки 
у касі для продажу квитків перед 
початком вистав. 

Театр Niederdeutsche Bühne Flensburg 
Знижка 25% на поточний тариф. Тільки 
у касі для продажу квитків перед 
початком вистав. 

Музей  Phänomenta 
Пільгові ціни на вхідні квитки 

Спортивный клуб  SC Weiche Flensburg 
08 e.V 
Пільгові ціни на вхідні квитки на 
футбольні заходи 

Спортивный клуб Turn- und Sportbund 
Flensburg e.V. 
Знижки на членські внески відповідно 
до положення про членські внески 

Будинок сім'ї   
Haus der Familie 
Знижка вартості курсів 25% 

Басейн Campusbad
Знижка 50%

Mürwiker Straße 115 
Тел. (0461) 86 93 511 

Всі заяви без гаранті ї! 

Thomas-Fincke-Str. 19    
Тел. (04 61) 487 50 00 

Місто Глюксбург: 
50% знижка у міській бібліотеці м.Глюксбург для 
одержувачів ALG 2, власників соціальних паспортів та 
школярів віком від 18 років. 

Громада Гандевітт: 
Знижка за пропозиціями у рамках канікульного паспорта до 
мін. 1,00€ та макс. 7,50€. 

Застосування соціальної шкали для внесків до групи 
продовженого дня початкової школи (Betreute Grundschule). 

Про знижки на членські внески до місцевих спортивних 
клубів дізнавайтесь, будь ласка, у відповідних клубах. 

Зниження вартості квитків у "день людей похилого віку" на 
50%. 

Культурне коло Гандевітт  (Kulturring Handewitt e.V.) 

Hauptstraße 9, 24983 Handewitt           Тел. (0 46 08) 90 40-0 

Зниження вартості курсів на 50%. 

Ця пропозиція поширюється також на учнів та осіб, які 
отримують допомогу по безробіттю I. 

Громада Гаррісле: 

50% знижка на курси центру освіти для дорослих  
(Volkshochschule) 

50% знижка на 10-разовий квиток до малого басейну в 
Гарріслі (доступний для придбання у громадському центрі 
(Bürgerhaus)). 




