
Зверніться за допомогою: оплата школи на природі, група продовженого часу, 
харчування, гуртків у 2 семестрі 

Наразі існують різні варіанти підтримки. Дізнайтеся, чи підходить вам деякі. 

 

ДОВІДНИК ВАРІАНТІВ (УКРАЇНСЬКІ ДІТИ НА П7) 

Група продовженого часу: Празький пакет солідарності (за запитом батьків від директора 
школи) 

Обіди: Women For Women & UNICEF (за запитом школи) 

Школа в природі: Празький пакет солідарності (фонд солідарності, батьки звертаються до 
директора школи), Патрон дітей (спочатку звертається «патрон», наприклад, вчитель або 
соціальний працівник, друга частина запиту — батьки) 

Гуртки в школі: Празький пакет солідарності (фонд солідарності, батьки звертаються до 
директора школи) 

Гуртки поза школою: гурток для кожної дитини (за бажанням батьків), Даруємо гуртки (за 
запитом батьків, організація, яка проводить гурток, має бути зареєстрована) 

+ інші варіанти: Патрон дітей, Клуб одиноких матерів та індивідуальні солідарні рахунки 
окремих шкіл. 

 

1) Пакет солідарності пражанина в школі - для дитячого садка та початкової школи 

Ви можете подати запит на звільнення від плати за групу продовженого часу, якщо: 

- ви відповідаєте та підтверджуєте письмовою заявою одну з таких умов: 
 ви отримуєте допомогу на дитину 
 ви отримуєте житлову допомогу або надбавку 
 ви отримуєте допомогу патронатної сім'ї 
 ви отримуєте невідкладну допомогу у фінансових потребах 
 чините опір виконанню судового рішення або ви є неплатоспроможним 
 після оплати житла та витрат на електроенергію (включно з іпотечними платежами) 

ви матимете менше 200 чеських крон на особу на день (для батьків-одинаків 300 
чеських крон на особу на день). 

Заява тут:  

https://www.praha7.cz/wp- content/uploads/2022/08/6_A4_zadost_dite_zak_ucastnik_balicek.pdf 

 

Ви можете подати запит на допомогу для школи в природі, шкільного заходу чи шкільного 
гуртка, якщо: 

- ви пояснюєте, що у вас фінансові труднощі. Письмова заява не потрібна, лише заява 
директора школи, який розгляне заяву і повідомить вам рішення. 

Заявка тут: 

https://www.praha7.cz/wp-
content/uploads/2022/08/7_A4_zadost_dite_zak_ucastnik_FOND_SOLIDARITY.pdf 



2) MČ P7: Гурток для кожної дитини 

Ви можете подати заявку на допомогу на гурток у розмірі 1 500,00 чеських крон за учня 
початкової школи та 750,00 чеських крон для учнів дитячого садка. Умовою є проживання в 
Празі 7. Запросити може сім’я в несприятливому фінансовому становищі (задокументовані 
письмовою заявою), які відповідають одній із наступних умов: 

 маєте 3 або більше дітей, 
 ви одинокий батько/мати, 
 є наявне судове провадження, 
 триває списання боргів у формі банкрутства фізичних осіб, 
 ви отримуєте одну з цих пільг (допомога у зв'язку з матеріальними труднощами, 

житлова допомога, допомога на дітей, допомога на мобільність). 
 ви звертаєтеся з іншої серйозної причини (надайте пояснення). 

Термін подачі заявок у гуртки на 2 семестр – з 25 січня по 28 лютого 2023 року. 

Заява подається в 2 етапи: 

1) Один з батьків заповнює онлайн-форму та надсилає її. 

2) Батьки отримають заяву у форматі PDF на електронну адресу, вказану в заявці. Заявку 
необхідно роздрукувати, підписати та доставити особисто в офіс муніципального управління 
Праги 7 або надіслати як додаток електронною поштою на krouzky@praha7.cz. Внесок тепер 
сплачується тільки на рахунок провайдера кільця. Запит більше не підтверджується 
організатором клубу, у запиті вказано лише номер його рахунку. 

https://www.praha7.cz/volny-cas-prehled/deti/prispevek-na-krouzky/  

3) Даруємо гуртки 

Підтримка стосується сімей, які перебувають у скрутному матеріальному становищі (вони 
отримують одну з таких допомог: допомога на дитину, допомога на догляд, допомога опікуна, 
допомога по догляду за дитиною). Вони вносять до 2 000,00 чеських крон за зареєстрованого 
організатора (наприклад, DDM P7 на P7). За кожні 1 000,00 чеських крон, внесок батьків 
становить 250,00 чеських крон. 

https://www.darujemekrouzky.cz/  

4) Медична страхова компанія ВЗП 

Zdravotní pojišťovna VZP робить внесок у гуртки фізичних вправ (сім’я не обов’язково має мати 
фінансову скруту). 

Батьки оплачують фізичний гурток (футбол, гімнастика, карате...) і приносять у відділення 
підтвердження оплати (в ньому має бути вказано ім’я дитини, дата, сума платежу, назва гуртка 
та заклад). Гроші будуть повернуті на рахунок батьків. 

Інформація тут: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/pohyb  

Заявка тут: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/formulare/zadost-o-prispevek-2023.pdf  

5) Патрон дітей 

Дитячий патрон допомагає підібрати кошти для різноманітних потреб дітей (школа на природі, 
гуркти, брекети, окуляри...). Можлива публікація заявки без фото та ПІБ дитини. Заяву спочатку 
подає патрон (наприклад, вчитель, соціальний працівник...), потім батьки дитини подають 
другу частину заяви електронною поштою. Гроші організація відправляє безпосередньо на 
рахунок організатора. 



Детальніше тут: https://patrondeti.cz/ua/zadost  

6) Клуб одиноких матерів 

Батьки-одинаки можуть оформити пільги на обіди дітей у садках і школах, літніх таборах, 
гуртках та заняттях за інтересами, житло, харчування, одяг. 

https://www.klubsvobodnychmatek.cz/zadost-o-prispevek-formular  

7) Солідарний рахунок школи KAMÍNEK 

Якщо у вас є проблеми з оплатою витрат, пов’язаних з навчанням, зверніться до директора 
школи щодо можливості використання шкільного рахунку солідарності. 

https://www.korunka.org/clanky-a-galerie/ 

 


