Υπηρεσίες συμμετοχής:
• Κοινωνική και πολιτιστική συμμετοχή:
Ο προϋπολογισμός για τη συμμετοχή
στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή
αυξάνεται από 10 € σε
15 € σε μηνιαία βάση για εισφορές
συλλόγων, προσφορές πολιτισμού και
ελεύθερου χρόνου (π.χ. αθλητικοί
σύλλογοι, μουσικό μάθημα, μαθήματα
κολύμβησης, διακοπές κλπ.).
Παρακαλούμε να υποβάλετε στο κέντρο
εύρεσης εργασίας, ή στην αρμόδια
κοινωνική υπηρεσία μια αντίστοιχη
αίτηση συμμετοχής, ή ένα πιστοποιητικό
ιδιότητας μέλους.
Το κέντρο εύρεσης εργασίας, ή η
αρμόδια κοινωνική υπηρεσία
υπολογίζει τα έξοδα κατευθείαν με το
ίδρυμα. Μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μπορούν να σας
καταβληθούν τα έξοδα.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με το θέμα του
πακέτου εκπαίδευσης και συμμετοχής,
παρακαλούμε να απευθύνεστε στο κέντρο
εύρεσης εργασίας, στην κοινωνική υπηρεσία,
ή στην περιφέρεια
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Πακέτο εκπαίδευσης και συμμετοχής
Με το πακέτο εκπαίδευσης και συμμετοχής, έχετε την ευκαιρία να
επωφεληθείτε από τις
πρόσθετες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τα
παιδιά σας.
Ποιος μπορεί να διεκδικήσει παροχές από το πακέτο
εκπαίδευσης και συμμετοχής;
Τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να λαμβάνουν κατά κανόνα μια από
τις ακόλουθες παροχές:
o Βασική ασφάλιση για τους αιτούντες εργασία
από το κέντρο απασχόλησης (SGB II)
o Κοινωνική αρωγή (SGB XII)
o Στεγαστικό επίδομα (WoGG)
o Επίδομα τέκνων (KiZ)
o Παροχές βάσει του νόμου περί παροχών σε αιτούντες άσυλο
(AsylbLG)
Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται;
Για υπηρεσίες παροχής πρέπει εκτός αυτών να πληρούνται και οι
εξής προϋποθέσεις:
oΑπαίτηση παροχών υφίσταται για μαθητές και μαθήτριες μέχρι
την ολοκλήρωση του
25. έτους της ηλικίας, οι οποίοι φοιτούν σε ένα σχολείο γενικής, ή
επαγγελματικής εκπαίδευσης και δε λαμβάνουν αμοιβή
εκπαίδευσης
o Επιπλέον, οι παροχές μπορούν επίσης να χορηγούνται σε
παιδιά σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας ή σε κέντρα ημερήσιας
φροντίδας παιδιών για εκδρομές ή ταξίδια και για το μεσημεριανό
γεύμα.
o Απαίτηση παροχών υφίσταται για παιδιά και νέους μέχρι την
ολοκλήρωση του 18. έτους της ηλικίας τους.

Ποιες παροχές περιλαμβάνει το πακέτο
εκπαίδευσης και συμμετοχής;
Υπηρεσίες εκπαίδευσης:
o Σχολικά είδη:
Στην αρχή του σχολικού έτους, τον Αύγουστο καταβάλλονται 104
€ και στο 2. εξάμηνο το Φεβρουάριο καταβάλλονται 52 €. Μόνο
όσοι δικαιούνται παροχές και λαμβάνουν επίδομα στέγασης ή
συμπλήρωμα τέκνων πρέπει να υποβάλουν ανεπίσημη αίτηση
πληρωμής στο γραφείο κοινωνικής πρόνοιας του τόπου
κατοικίας του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το έντυπο
αιτήσεων.
o Φαγητό μεσημεριανού γεύματος:
Τα έξοδα για το φαγητό του μεσημεριανού γεύματος στο κέντρο
ημερήσιας φροντίδας παιδιών/ σχολείο / ανοιχτό ολοήμερο
σχολείο (OGS ή OGATA) αναλαμβάνονται στο πλήρες τους ύψος.
Γι' αυτό παρακαλούμε να υποβάλετε στο κέντρο εργασίας ή στην
αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας αποδεικτικά στοιχεία ότι
το παιδί ή ο νέος σας συμμετέχει σε γεύμα σε μία από τις
προαναφερθείσες εγκαταστάσεις.
Το κέντρο εργασίας ή το αρμόδιο γραφείο κοινωνικής πρόνοιας
θα εξοφλήσει το κόστος άμεσα μαζί σας.
o (Σχολικές) αποδράσεις και εκδρομές:
Τα έξοδα για την τροφοδοσία των (σχολικών) αποδράσεων και
εκδρομών στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας παιδιών/ σχολείο /
ανοιχτό ολοήμερο σχολείο (OGS ή OGATA)
αναλαμβάνονται στο πλήρες τους ύψος. Παρακαλείστε να
υποβάλετε την ενημερωτική επιστολή του σχολείου στο κέντρο
εργασίας ή στο αρμόδιο γραφείο κοινωνικής πρόνοιας εγκαίρως
μετά την ανακοίνωση της εκδρομής. Το κόστος θα διακανονιστεί
απευθείας μαζί σας.
o Έξοδα μετακίνησης μαθητών:
Η ίδια συμμετοχή για ένα εισιτήριο VRR, ή εισιτήριο
σιδηροδρόμων, το οποίο μεταφέρεται ήδη μέσω του σχολείου, ή
της υπηρεσίας διαχείρισης του σχολείου θα σας καταβληθεί στο
πλήρες ύψος σύμφωνα με τους νέους όρους. Παρακαλούμε να
υποβάλετε στο κέντρο εύρεσης εργασίας, ή στην αρμόδια
κοινωνική υπηρεσία ένα απόσπασμα λογαριασμού, στο οποίο να
φαίνεται η κατάθεση της πληρωμής του οργανισμού
συγκοινωνιών.

o Μαθησιακή υποστήριξη:
Οι μαθητές / μαθήτριες, οι οποίοι εκτός από τις σχολικές
προσφορές, χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη για την επίτευξη
των μαθησιακών στόχων (ενισχυτική διδασκαλία) μπορούν να
υποβάλλουν σχετική αίτηση δια ενός από τα ερωτηματολόγια
που συμπληρώνονται από το σχολείο. Κατάλληλες προσφορές
μαθησιακής υποστήριξης (καθηγητές και φροντιστήρια) μπορείτε
να βρείτε στην αρχική σελίδα του Rhein-Kreis Neuss στη
διεύθυνση www.rheinkreis-neuss.de/bildungspaket.

Υπηρεσίες συμμετοχής:
o Κοινωνική και πολιτιστική συμμετοχή:
Για τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή, διατίθενται
15 ευρώ μηνιαίως για συνδρομές συλλόγων, πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. αθλητικοί σύλλογοι, μαθήματα
μουσικής, μαθήματα κολύμβησης, κατασκηνώσεις διακοπών
κλπ). Παρακαλούμε να υποβάλετε στο κέντρο εύρεσης εργασίας,
ή στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία μια αντίστοιχη αίτηση
συμμετοχής, ή ένα πιστοποιητικό ιδιότητας μέλους.
Το κέντρο εργασίας ή το αρμόδιο γραφείο κοινωνικής πρόνοιας
θα εξοφλήσει το κόστος μαζί σας.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις παροχές στο
πλαίσιο του πακέτου εκπαίδευσης και συμμετοχής,
επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του κέντρου απασχόλησης ή με
το τοπικό γραφείο κοινωνικής πρόνοιας.
Για βασικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε επίσης με το
Rhein-Kreis Neuss
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