Urzędu Opieki Społecznej odpowiednia zgłoszenie
lub kartę członkowską.
Urząd Pracy lub odpowiedni Urząd Opieki Społecznej
rozliczy z Państwem koszty.
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•
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w wyjątkowych przypadkach otrzymają
Państwo zwrot kosztów.
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Pakiet uczestnictwa w zajęciach
Informacje ogólne

Przy sporządzeniu wniosku udzielą Państwu
pomocy szkolni pracownicy socjalni w RheinKreis Neuss.
Osobę kontaktową poleci Państwu
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e-mail: f.pekin-aras@but-neuss.de
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polnisch

* dodatek na dziecko (KiZ)
* na podstawie ustawy o świadczeniach dla osób ubiegających
się o azyl
(AsylbLG)

Urząd Pracy (Jobcenter) lub właściwy
Urząd Opieki Społecznej rozliczy koszty bezpośrednio z
Państwem.

Pakiet edukacji i partycypacji

Jakie wymagania należy
dodatkowo spełnić?

Dzięki pakietowi edukacji i partycypacji mają
Państwo możliwość zaoferowania swoim dzieciom
dodatkowej edukacji i spędzenia wolnego czasu.

W przypadku świadczeń edukacyjnych muszą być również
spełnione następujące warunki:
* Prawo do świadczeń występuje dla uczniów
do wieku 25 lat, którzy uczęszczają do szkoły ogólnokształcącej
lub zawodowej i nie otrzymują wynagrodzenia za praktyki
otrzymują dodatek szkoleniowy
* Dodatkowo, w przypadku wycieczek lub przejazdów
i obiadu można również przyznać świadczenia na
dzieci w ośrodkach opieki dziennej lub
w ośrodkach opiekuńczych dziennych

* Wycieczki (szkolne) i wyjazdy klasowe:
Koszty wycieczek (szkolnych) i
wyjazdów klasowych, obiadów w ramach
jednostki dziennej opieki / szkoły / otwartej
szkoły całodziennej (OGS lub OGATA)
są pokrywane w całości.
Proszę złożyć w odpowiednim terminie pismo informacyjne ze
szkoły do
Urzędy Pracy lub odpowiedniego Urzędu Opieki Społecznej.
Koszty zostaną rozliczone bezpośrednio z Państwem.

Kto jest uprawniony do skorzystania z
pakietu edukacji i partycypacji?
Dzieci i młodzież muszą z reguły
pobierać jedno z następujących świadczeń:
* w zakresie zabezpieczenia podstawowego (Grundsicherung)
dla osób poszukujących pracy
z Urzędu Pracy (SGB II)
* w zakresie pomocy społecznej (SGB XII)
* zasiłek mieszkaniowy (WoGG)
* dodatek na dziecko (KiZ)
* na podstawie ustawy o świadczeniach dla osób ubiegających
się o azyl
(AsylbLG)
Jakie wymagania należy
dodatkowo spełnić?
W przypadku świadczeń edukacyjnych muszą być również
spełnione następujące warunki:
* Prawo do świadczeń występuje dla uczniów
do wieku 25 lat, którzy uczęszczają do szkoły ogólnokształcącej
lub zawodowej i nie otrzymują wynagrodzenia za praktyki
otrzymują dodatek szkoleniowy
* Dodatkowo, w przypadku wycieczek lub przejazdów
i obiadu można również przyznać świadczenia na
dzieci w ośrodkach opieki dziennej lub
w ośrodkach opiekuńczych dziennych

* Prawo do świadczeń z tytułu partycypacji występuje dla dzieci
i młodzieży w wieku do 18 lat.

* Prawo do świadczeń z tytułu partycypacji występuje dla dzieci
i młodzieży w wieku do 18 lat.

Jakie świadczenia obejmuje
pakiet edukacji i partycypacji?
Świadczenia edukacyjne:
* Artykuły szkolne:
Na początku roku szkolnego w sierpniu
wypłacone zostanie 104 EUR, a w 2. semestrze w lutym
52 EUR. Tylko osoby uprawnione do świadczeń,
które otrzymują zasiłek mieszkaniowy lub dodatek na dzieci
muszą złożyć nieformalny wniosek o
o wypłatę w Urzędzie Opieki Społecznej (Sozialamt) w miejscu
zamieszkania.
Zapraszamy również do korzystania ze
znanych wzorów formularza.

* Obiady:
Koszty obiadu w
w jednostce dziennej opieki / szkole / otwartej
szkole całodziennej (OGS lub OGATA)
są pokrywane w całości.
Proszę przedłożyć pokwitowanie w Urzędzie Pracy lub
Urzędzie Opieki Społecznej, że Państwa dziecko
lub nastolatek otrzymuje posiłki obiadowe
w jednej z wyżej wymienionych instytucji.
Urząd Pracy (Jobcenter) lub właściwy
Urząd Opieki Społecznej rozliczy koszty bezpośrednio z
Państwem.

* Wycieczki (szkolne) i wyjazdy klasowe:
Koszty wycieczek (szkolnych) i
wyjazdów klasowych, obiadów w ramach

* Koszty transportu szkolnego:
Wkład własny w przypadku biletu VRR lub
biletu kolejowego, który już uzyskał
dofinansowanie poprzez szkołę lub urząd administracji szkolnej
będzie w pełni refundowany zgodnie z nowymi przepisami.
Proszę .
przedłożyć w Urzędzie Pracy lub
Urzędzie Opieki Społecznej wyciąg z konta,
z którego wynika kwota pobrana przez
Związek Komunikacji (Verkehrsverbund).
* Wsparcie nauki:
Uczniowie, którzy wymagają dodatkowych zajęć pozaszkolnych
w celu osiągnięcia celów nauki (zajęcia dodatkowe),
mogą wnioskować o to, składając formularz
wypełniony przez szkołę.
Stosowane oferty zajęć dodatkowych
(korepetytorzy i szkoły korepetycji)
można znaleźć na stronie głównej
powiatu Rhein-Kreis Neuss pod adresem www.rheinkreisneuss.de/bildungspaket.
Świadczenia w zakresie partycypacji:
* Partycypacja społeczna i kulturalna:
W celu partycypacji w życiu społecznym i kulturalnym
udziela się miesięcznie 15 EUR na składki klubowe,
korzystanie z oferty kulturalnej i rekreacyjnej (np. kluby
sportowe,
lekcje muzyki, kursy pływania,
zajęcia wakacyjne/półkolonie itp.).
Proszę przesłać do Urzędu Pracy lub odpowiedniego
Urzędu Opieki Społecznej odpowiednia zgłoszenie
lub kartę członkowską.
Urząd Pracy lub odpowiedni Urząd Opieki Społecznej
rozliczy z Państwem koszty.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
pakietu edukacji i partycypacji, proszę zwrócić się do
osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Pracy
lub lokalnym Urzędzie Opieki Społecznej.
W przypadku pytań podstawowych prosimy również o kontakt z

