
Świadczenia na rzecz uczestnictwa w zajęciach:
• Udział w życiu socjalnym i kulturalnym:

Budżet na potrzeby udziału w życiu
socjalnym i kulturalnym zostaje
podwyższony z 10 € do 15 € miesięcznie i
obejmuje składki na rzecz stowarzyszeń,
oferty kulturalnie i rekreacyjne (np. kluby
sportowe, lekcje muzyki, kursy pływania,
aktywności wakacyjne, itd.). Prosimy
przedstawić w urzędzie pośrednictwa pracy
lub urzędzie pomocy społecznej
odpowiednie zgłoszenie lub kartę
członkowską. Urząd pośrednictwa pracy lub
właściwy urząd pomocy społecznej rozlicza
koszty bezpośrednio z daną placówką. Tylko
w wyjątkowych przypadkach otrzymają
Państwo zwrot kosztów.

W przypadku pytań dotyczących pakietu 
uczestnictwa w zajęciach prosimy zwrócić się do
urzędu pośrednictwa pracy, urzędu pomocy 
społecznej lub do
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Pakiet uczestnictwa w 
zajęciach
Pakiet umożliwi Państwa dzieciom korzystanie 
z dodatkowej oferty zajęć edukacyjnych i 
rekreacyjnych. Od 01.08.2019 zgodnie z 
ustawą „Silna Rodzina” przygotowano 
bogatszą ofertę świadczeń oraz uproszczono 
składanie wniosków. 

Kto posiada prawo do świadczeń w ramach 
pakietu? 

Dzieci i osoby młodociane objęte z reguły jednym 
z następujących świadczeń: 

• Zasiłek podstawowy dla osób
szukających pracy przez urząd
pośrednictwa pracy SGB II

• Zasiłek socjalny SGB XII
• Zasiłek mieszkaniowy (WoGG)
• Dodatek na dzieci (KiZ)
• Świadczenia z tytułu ustawy o

świadczeniach dla osób ubiegających się o
azyl (AsylbLG)

Jakie dodatkowe warunki należy 
spełniać? 

Dla świadczeń edukacyjnych muszą dodatkowo 
zostać spełnione następujące warunki: 

• Prawo do świadczenia posiadają uczennice i
uczniowie do ukończenia 25 roku życia,
uczęszczający do szkół ogólnokształcących
lub zawodowych, którzy nie otrzymują
wynagrodzenia dla osób uczących się zwodu

• Ponadto dla dzieci korzystających z
przedszkoli lub dziennych placówek opieki
przewiduje się dofinansowanie wycieczek
lub wyjazdów oraz wyżywienia.

W przypadku świadczeń na rzecz zajęć 
rekreacyjnych muszą zostać ponadto spełnione 
następujące warunki: 

• Prawo do świadczenia przysługuje
uczennicom i uczniom do ukończenia
18 roku życia.

 Jakie świadczenia obejmuje pakiet? 

Świadczenia edukacyjne: 

• Wyprawka szkolna:
Na początku roku szkolnego, w sierpniu,
wypłacana jest kwota 100 € oraz na
rozpoczęcie drugiego półrocza, w lutym, 50 €.
Osoby uprawnione do otrzymania
świadczenia, czyli takie, które pobierają
dodatek mieszkaniowy lub zasiłek na dziecko,
muszą złożyć nieformalny wniosek o wypłatę
świadczenia w urzędzie pomocy społecznej w
miejscu zamieszkania.  Mogą Państwo
skorzystać w tym celu z ogólne dostępnego
formularza.

• Dofinansowanie wyżywienia:
Koszty dofinansowania wyżywienia w
przedszkolu / szkole / otwartej
szkole całodniowej (OGS lub OGATA),
przejmowane będą w całości.

Należy dostarczyć do urzędu pośrednictwa 
pracy lub właściwego urzędu pomocy 
społecznej dowód potwierdzający, że 
Państwa dziecko korzysta z wyżywienia w 
określonej placówce. Urząd pośrednictwa 
pracy lub właściwy urząd pomocy 
społecznej rozlicza koszty bezpośrednio z 
daną placówką. Tylko w wyjątkowych 
przypadkach otrzymają Państwo zwrot 
kosztów. 

• Wycieczki (szkolne) i wyjazdy klasowe:
Koszty wycieczek (szkolnych) i wyjazdów klasowych,
wyżywienia w przedszkolach / szkołach / otwartych
szkołach całodziennych (OGS lub OGATA)
przejmowane będą w całości. Bezpośrednio po
otrzymaniu informacji o wyciecze planowanej
przez jedną z wyżej wymienionych placówek
prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza.
Urząd pośrednictwa pracy lub właściwy urząd pomocy
społecznej rozlicza koszty bezpośrednio z daną
placówką. Tylko w wyjątkowych przypadkach
otrzymają Państwo zwrot kosztów.

• Koszty dojazdów do szkoły:
Wkład własny za bilet VRR lub bilet
kolejowy, który jest już finansowany przez
szkołę lub urząd administracji szkolnictwa,
zgodnie z nowymi przepisami będzie w
całości zrefundowany. Prosimy dostarczyć
do urzędu pośrednictwa pracy lub urzędu
pomocy społecznej wyciąg z konta, który
zawiera potwierdzenie zapłaty na rzecz
związku przedsiębiorstw komunikacyjnych.

• Pomoc w nauce:
Uczennice/uczniowie, którzy poza regularną
ofertą szkolną wymagają dodatkowego
wsparcia dla osiągnięcia celów
edukacyjnych (korepetycje), mogą się o nie
ubiegać, składając wniosek na wypełnionym
przez szkołę formularzu.  Odpowiednią
ofertę pomocy w nauce (korepetytorzy oraz
szkoły prowadzące korepetycje) znaleźć
można na stronie głównej Rhein-Kreises
Neuss www.rhein- kreis-
neuss.de/bildungspaket.
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