Пакет освіти та участі
Можливість взяти участь.

Що таке „Пакет освіти та участі“?
Мета полягає в тому, щоб дати можливість всім дітям та підліткам брати участь у якомога
більшій кількості сфер життя в оточуючому їх суспільстві. Діти з малозабезпечених сімей можуть
отримати додаткове фінансування на проведення освітніх і дозвільних заходів. Це сприяє іх
соціальним контактам з однолітками, і дозволяє уникнути виключення із суспільства.
Для чого існує фінансова підтримка?
• Підтримка у навчанні
• Шкільне приладдя
• Учнівський транспорт (Проїздний квиток)
• Обід в дитячому садку і школі
• Екскурсії в дитячих садках і школах
• Культура, спорт і дозвілля
Хто може отримати цю підтримку?
В принципі, діти мають право на „Пакет освіти та участі“, якщо вони або їхні батьки отримують одну з наступних
допомог: допомога по безробіттю II, соціальні гроші, соціальну допомогу, дитячі надбавки, допомога відповідно
до Закону про допомогу шукачам притулку або допомога на житло.
WКуди потрібно подавати заявку?
Для того щоб пропозиції були використані, не обов‘язково подавати окрему заявку. Однак центр зайнятості
потребує від вас інформації та доказів. Отримати бланки для цього можна в Інфоцентрі вашого місцевого центру
зайнятості, за телефоном 02921 106 500, на сайті jobcenter-soest.de або в додатку Jobcenter.
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Підтримка у навчанні
Якщо ваша дитина потребує підтримки в навчанні в школі, і повинна
отримувати репетиторство, центр зайнятості може покрити витрати. Важливо,
щоб школа підтвердила, що дитина потребує підтримки і що немає окремих
шкільних пропозицій щодо підтримки дитини.
Шкільне приладдя
Школярі або їхні батьки отримують близько 156 євро* на рік на шкільні
матеріали, такі як шкільні портфелі, лінійки, книги тощо. Сума виплачуються
автоматично на початку навчального семестру. *сума регулярно збільшується
і перераховується двома частинами в серпні і лютому.
Учнівський транспорт (Проїздний квиток)
Багато школярів, особливо якщо вони відвідують середню школу, мають
довгий шлях до школи і часто їздять на автобусі або поїзді. При наявності
витрат на учнівський транспорт необхідні витрати можуть бути відшкодовані
в особливих випадках.
Обіди в дитячому садку і школі
Для учнів, а також для дітей, які відвідують центр денного перебування
(група продовженного дня), витрати на обід може покрити центр зайнятості.

Екскурсії в дитячих садках і школах
Також можуть бути дотаційні витрати на екскурсії, організовані дитячим
садком, школою, центром денного перебування або відкритою школою на
цілий день (OGS). Сюди ж відносяться пропозиції OGS під час шкільних
канікул.і.
Культура, спорт і дозвілля
Багато видів дозвілля коштують грошей і часто коштують занадто дорого
для малозабезпечених сімей. Щоб ваша дитина могла приймати в цьому
участь, ви будете отримувати (поки вашій дитині не виповниться 18 років)
до 15 євро на місяць або 180 євро на рік. Центр зайнятості може, наприклад,
покрити витрати на дитячі табори, обладнання для хобі вашої дитини або
членські внески для клубів у сферах спорту, ігор, культури та товариськості.

Контакти
Якщо у вас виникли питання щодо пакету освіти та участі, будь ласка, зв‘яжіться з працівниками Jobcenter
особисто, по телефону з Інфоцентром за номером 02921 106 500 або скористайтеся додатком Jobcenter.
Impressum
Jobcenter AHA Kreis Soest 			
Paradieser Weg 2				
59494 Soest					

jobcenter-soest.de
Jobcenter-Soest@jobcenter-ge.de
Tel. 02921 106 500			

Stand: Juli 2022

Bildnachweise: © Rawpixel.com, © Dan Race, © Zsolnai Gergely, © Syda Productions, © Oksana Kuzmina, © eyetronic, © otisthewolf - Fotolia.com
		

