Ви хотіли б отримати переваги
пакету ButT?
Пакет освіти та участі
(але)
Хто отримує пільги?

Актуальну інформацію та
необхідні форми можна
знайти в офісах центру
зайнятості Rhein-Erft або на
веб-сайті www.jobcenterrhein-erft.de.
Використовуйте QR-код!

Пільги на навчання можуть надаватися учням
віком до 25 років, якщо вони навчаються в
загальноосвітньому або професійно-технічному
училищі і не отримують надбавки на навчання.

Ви можете подати свої заяви/докази до офісу
центру зайнятості Rhein-Erft за місцем вашого
проживання або надіслати їх поштою за
адресою:

Пільги на участь у суспільно-культурному житті
можуть надаватися лише дітям та молоді, які ще
не досягли повноліття (до 18 років).

Jobcenter Rhein-Erft
Europaallee 33
50226 Frechen

Для дітей, які відвідують дитячий сад, також
можна подати заявку на отримання пільг на
освіту та участь.
Підтримка надається лише в тому випадку, якщо
ваші батьки або законні опікуни або ви самі
отримуєте допомогу по безробіттю II відповідно
до SGB II.

Ви також можете звернутися зі своїми
проблемами до центральної поштової скриньки
команди для ButT:
Jobcenter-Rhein-Erft.545-BuT@jobcenter-ge.de
Ви можете отримати інформацію по телефону
Service Center 02234/93698-800
З понеділка по п’ятницю з 08:00 до 18:00

Ви можете подати заявку на послуги з пакету
освіти та участі в центрі зайнятості Rhein-Erft
або надати підтвердження цього за допомогою
відповідних документів.
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Сприяння
можливостям для
дітей, молоді та
молоді
Освіта та участь
згідно SGB II

Що включає пакет освіти та
участі?
Незалежно від того, чи це уроки музики, поїздка
до класу чи обід у школі: багато заходів та
пропозицій у секторах відпочинку та освіти
пов’язані з витратами. Пакет освіти та участі
(BuT) діє з 2011 року, щоб усі діти та молодь
могли брати участь.
Він пропонує різні можливості фінансування:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Укомплектована
особистим
шкільним
приладдям
Взяття на себе одноденних екскурсій до
школи/садка
Шкільні екскурсії тривалістю кілька днів, а
також екскурсії з дитячих закладів
Оплата проїзду учнів до школи
Спільний обід у школі та дитячому саду
Участь у музиці, культурі, спорті та
відпочинку
Прийняття потреби в необхідній підтримці
навчання

поставки до шкіл
1 серпня учні отримують єдину ставку 104 євро
на
шкільне
обладнання.
або
початок
навчального року та 52 євро 01.02. кожного року
або на початку другого півріччя навчального
року. (доказ: атестат школи)

екскурсії та шкільні екскурсії
Фактичні
витрати
покриваються
без
кишенькових грошей. Це стосується як
одноденних, так і багатоденних екскурсій та
поїздок зі шкіл та дитячих закладів.
(Доказ: форма для класних поїздок/екскурсій ->
знаходиться на домашній сторінці)

Участь у громадському та культурному
житті
Діти та молодь віком до 18 років отримують
щомісячну фіксовану ставку в розмірі 15 євро,
якщо вони можуть довести, що вони брали
участь у заходах у сфері спорту, ігор, мистецтва
та спілкування, уроках мистецьких предметів та
подібних заходах гіда в культурна освіта та
дозвілля. (Доказ: сертифікат членства в клубі,
підтвердження витрат)

студентський транспорт
Враховуються транспортні витрати, понесені
для відвідування найближчої школи для
обраного курсу навчання, якщо вони не
субсидуються сторонніми субсидіями (Доказ:
підтвердження
витрат
від
транспортної
асоціації)

обіднє харчування
Витрати на загальне обіднє харчування в
школах або дитячих садках покриваються
повністю. (Доказ: підтвердження витрат від
постачальника)

Додаткова підтримка навчання
Дітям іноді потрібна додаткова підтримка для
досягнення цілей навчання в школі. Якщо немає
відповідної пропозиції в школі або в пропозиції
на весь день, може бути надано додаткову
підтримку навчання.
На підтримку в навчанні необхідно подавати
заявку окремо, а школа має підтвердити, що
дитина потребує додаткової підтримки. (Доказ:
додаткова анкета -> можна знайти на домашній
сторінці)

