відповідальної служби соціального захисту. Центр
зайнятості або відповідальна служби соціального
захисту відшкодує Вам кошти.
Якщо у Вас виникли запитання щодо пільг,
пов’язаних із пакетом на потреби освіти та
соціальної адаптації, будь ласка, зв’яжіться з
відповідальними працівниками центру зайнятості
або місцевої служби соціального захисту.
При наявності суттєвих запитань
звертайтесь також до
Адміністрації району Рейн-Нойс
Тел.: 02181 601 5032
E-Mail: bildungspaket@rhein-kreis-neuss.de
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Пакет на потреби освіти
та соціальної адаптації
З пакетом на потреби освіти та соціальної
адаптації у Вас є можливість цілеспрямовано
скористатися для своїх дітей додатковими
заходами освіти та дозвілля.
Хто має право на пільги пакету на потреби
освіти та соціальної адаптації?
Діти і підлітки повинні, як правило,
отримувати одну з наступних пільг:
• Базове матеріальне забезпечення для тих,
хто шукає роботу, від Центру зайнятості (СК II)
• Соціальна допомога (СК XII)
• Дотація на оренду житла (WoGG)
• Надбавка до зарплати на дитину (KiZ)
• Пільги відповідно до Закону про надання
допомоги особам, які претендують на
отримання притулку (AsylbLG)
Які передумови мають ще бути виконані?
Для освітніх пільг повинні бути
крім того дотримані наступні вимоги:
• право на пільги мають школярки і школярі
до виповнення 25 років, які відвідують
загальноосвітню або професійну школу
і не отримують відшкодування за учнівство
• Крім того можуть бути надані пільги на екскурсії або
ж поїздки та на обід, також для дітей у дитячому
дошкільному центрі або при денному догляді за дітьми.

• Діти та підлітки мають право на пільги
соціальної адаптації до виповнення 18 років.

• Пільги відповідно до Закону про надання
допомоги особам, які претендують на
отримання притулку (AsylbLG)

в одному із вищезазначених закладів. Центр
зайнятості або відповідальна служба соціального
захисту поверне кошти безпосередньо Вам.

Які передумови мають ще бути виконані?

• (Шкільні) екскурсії та поїздки класом:
Вартість (шкільних) екскурсій та поїздок класом
обіду у дитячому дошкільному центрі / школі /
школі продовженого дня (OGS або OGATA)
відшкодовується в повному обсязі. Подайте,
будь ласка, вчасно після повідомлення про поїздку
інформаційний лист школи до центру зайнятості
або відповідальної служби соціального захисту.
Кошти будуть повернути безпосередньо Вам.

Для освітніх пільг повинні бути
крім того дотримані наступні вимоги:
• право на пільги мають школярки і школярі
до виповнення 25 років, які відвідують
загальноосвітню або професійну школу
і не отримують відшкодування за учнівство
• Крім того можуть бути надані пільги на екскурсії або
ж поїздки та на обід, також для дітей у дитячому
дошкільному центрі або при денному догляді за дітьми.

• Діти та підлітки мають право на пільги
соціальної адаптації до виповнення 18 років.

Які послуги охоплює Пакетна потреби
освіти та соціальної адаптації?
Освітні пільги:
• Шкільне приладдя:
На початку навчального року в серпні
виплачується 104 євро і до 2 півріччя
навчального року в лютому виплачується 52 євро.
Але пільговики, які отримують дотація на
оренду житла або доплату до зарплати на
дитину повинні подати у довільній формі
клопотання до служби соціального захисту
за місцем проживання. Для цього Ви також
можете використати відому форму заявки.
• Обід:
Вартість обіду у дитячому дошкільному
центрі / школі / школі продовженого дня (OGS
або OGATA)відшкодовується в повному обсязі.
Будь ласка, подайте документальне підтвердження
до в центру зайнятості або до відповідальної служби
соціального захисту, що ваша дитина отримує обід
в одному із вищезазначених закладів. Центр
зайнятості або відповідальна служба соціального
захисту поверне кошти безпосередньо Вам.
• (Шкільні) екскурсії та поїздки класом:
Вартість (шкільних) екскурсій та поїздок класом
обіду у дитячому дошкільному центрі / школі /

• Витрати на проїзд школярів:
Власний внесок за квиток VRR або квиток на поїзд,
який уже субсидується школою або офісом
адміністрації школи, буде повністю відшкодовано
відповідно до нових правил. Будь ласка, подайте
банківську виписку до центру зайнятості або
відповідальної служби соціального захисту,
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