
Услуги за участие:
• Социално и културно участие:

Бюджетът за участие в социалния и
културен живот се увеличава от 10 евро
на 15 евро месечно за членските вноски,
културните и развлекателни
предложения (напр. спортни клубове,
музикални уроци, курсове по плуване,
ваканционни излети и др.). Моля,
подайте в Професионалния център или
отговарящата социална служба
съответния формуляр за регистрация или
удостоверение за членство.
Професионалният център или
отговарящата социална служба урежда
разходите директно със заведението.
Само в случай на изключение Вие ще
получите възстановяване на разходите.

Ако имате въпроси, свързани с темата 
“Пакет за образование и участие”, моля 
обърнете се към Професионалния център,
социалната служба или към

Rhein-Kreis Neuss Der
Landrat Sozialamt
Lindenstraße 4-6
41515 Grevenbroich
Тел.: 02181 601-5032
E- Имейл: bildungspaket@rhein-kreis-neuss.de

При подаването на документите с 
удоволствие ще Ви помогнат също 
социалните служители в Райн-Крайз Нойс.

Съответното лице за контакт ще Ви бъде 
посочено от
Г-жа Fatma Pekin-Aras
-координатор за училищни
социални дейности - Тел.: 0172 /
822 31 57
Имейл: f.pekin-aras@but-neuss.de
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Пакет за образование и 
участие 
С пакета за образование и участие Ви се 
дава възможност да се възползвате 
насочено от допълнителни предложения 
за обучение и свободно време за Вашите 
деца. От 01.08.2019 г. услугите бяха 
подобрени чрез "Закона за силни 
семейства” и подаването на документи 
беше улеснено. 

Кой има право на услугите от пакета за 
образование и участие? 

Децата и младежите в редовния случай трябва 
да използват една от следните услуги: 

• Основна застраховка за търсещи работа
от Професионалния център (SGB II)

• Социална помощ (SGB XII)
• Помощи за жилище (WoGG)
• Добавки за деца (KiZ)
• Помощи съгласно Закона за

кандидатите за убежище (AsylbLG)

Какви предпоставки още трябва да са 
изпълнени? 

За образователните услуги освен това трябва 
да са изпълнени следните предпоставки: 

• Право на услуга е на лице за ученици до
навършване на 25. годишнина, които
посещават общо-образователно или
професионално училище и не получават
заплащане за обучение.

• Освен това за излети или пътувания и за
хранене на обяд могат да бъдат
предоставени услуги също за деца в
дневните детски градини.

За услугите за участие освен това трябва да са 
изпълнени следните предпоставки: 

• Право на услуга е на лице за деца и
младежи до навършване на
18. годишнина.

Какви услуги включва пакетът за 
образование и участие? 

Услуги за обучение: 
• Училищни нужди:

В началото на учебната година, в август, се
изплащат 100 евро, а за 2. половина на
учебната година се изплащат 50 евро. Само
имащи право на услугите, които получават
жилищни помощи или детски добавки,
трябва да заявят изплащането в
социалната служба по местоживеене. За
целта можете да използвате също
посочения тук формуляр за заявка.

• Хранене на обяд:
Разходите за хранене на обяд в детски
градини / училище / открито
целодневно училище (OGS или OGATA) се
поемат в пълен размер. Моля, подайте

за целта бележка в Професионалния център 
или отговорната социална служба, която 
удостоверява, че Вашето дете или младеж 
участва в обедното хранене в едно от 
посочените заведения. Професионалният 
център или отговарящата социална служба 
урежда разходите директно със заведението. 
Само в случай на изключение Вие ще 
получите възстановяване на разходите. 

• (Училищни) излети и класни пътувания:
Разходите за  хранене на обяд при училищни
излети и класни пътувания в детски градини
/ училище / открито целодневно училище
(OGS или OGATA) се поемат в пълен размер.
Моля, подайте своевременно след
научаване за пътуването чрез едно от
горепосочените заведения попълнената от
съответното заведение анкета.
Професионалният център или отговарящата
социална служба урежда разходите
директно със заведението. Само в случай на
изключение Вие ще получите възстановяване
на разходите.

• Разходи за транспорт на ученици:
Собственият дял за VRR билет или
железопътен билет, който вече се финансира
от училището или от училищната служба за
управление, Ви се възстановява напълно
съгласно новите изисквания. Моля, подайте
в Професионалния център или отговорната
социална служба извлечение от сметката, в
което се вижда плащането на пътното
сдружение.

• Учебно стимулиране:
Ученици, които освен учебните оферти, се
нуждаят от допълнителна подкрепа за
постигане на учебните цели (допълнителна
помощ) могат да я заявят чрез представяне
на попълнена от училището анкета.
Съответните предложения за учебно
стимулиране (учители и училища за
допълнителна помощ) можете да намерите
на уеб страницата на Райн Крайз Нойс на
адрес www.rhein- kreis-
neuss.de/bildungspaket.
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