
Υπηρεσίες συμμετοχής:
• Κοινωνική και πολιτιστική συμμετοχή:

Ο προϋπολογισμός για τη συμμετοχή
στην κοινωνική και πολιτιστική  ζωή
αυξάνεται από 10 € σε
15 € σε μηνιαία βάση για εισφορές
συλλόγων, προσφορές πολιτισμού και
ελεύθερου χρόνου (π.χ. αθλητικοί
σύλλογοι, μουσικό μάθημα, μαθήματα
κολύμβησης, διακοπές κλπ.).
Παρακαλούμε να υποβάλετε στο κέντρο
εύρεσης εργασίας, ή στην αρμόδια
κοινωνική υπηρεσία μια αντίστοιχη
αίτηση συμμετοχής, ή ένα πιστοποιητικό
ιδιότητας μέλους.
Το κέντρο εύρεσης εργασίας, ή η
αρμόδια κοινωνική υπηρεσία
υπολογίζει τα έξοδα κατευθείαν με το
ίδρυμα. Μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μπορούν να σας
καταβληθούν τα έξοδα.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με το θέμα του
πακέτου εκπαίδευσης και συμμετοχής,
παρακαλούμε να απευθύνεστε στο κέντρο 
εύρεσης εργασίας, στην κοινωνική υπηρεσία,
ή στην περιφέρεια

Rhein του Neuss Το 
Δ.Σ. της κοινωνικής 
υπηρεσίας
Lindenstraße 4-6
41515 Grevenbroich
Τηλ.: 02181 601-5032
E-mail: bildungspaket@rhein-kreis-neuss.de

Κατά την υποβολή της αίτησης θα σας 
στηρίξουν και οι κοινωνικοί λειτουργοί των 
σχολείων της περιφέρειας Rhein του Neuss.

Έναν αντίστοιχο συνεργάτη επικοινωνίας θα 
σας συστήσει η 
Κα Fatma Pekin-Aras
-Τμήμα συντονισμού κοινωνικών
λειτουργών σχολείων- Τηλ.: 0172 /
822 31 57
Email: f.pekin-aras@but-neuss.de
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Πακέτο εκπαίδευσης και 
συμμετοχής 
Με το πακέτο εκπαίδευσης και συμμετοχής 
σας δίδεται η δυνατότητα να διεκδικήσετε 
για τα παιδιά σας πρόσθετες προσφορές 
εκπαίδευσης και αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου. Από 01.08.2019 
οι υπηρεσίες βελτιώνονται με το νόμο περί 
„ισχυρών οικογενειών“ και  διευκολύνεται η 
υποβολή αιτήσεων. 

Ποιος μπορεί να διεκδικήσει παροχές από το 
πακέτο εκπαίδευσης και συμμετοχής; 

Τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να λαμβάνουν 
κατά κανόνα μια από τις ακόλουθες παροχές: 

• Βασική ασφάλεια για τους αιτούντες
εργασίας από το κέντρο εύρεσης
εργασίας (SGB II)

• Κοινωνική αρωγή (SGB XII)
• Στεγαστικό επίδομα (WoGG)
• Επίδομα τέκνων (KiZ)
• Παροχές σύμφωνα με το νόμο περί

αιτούντων άσυλο (AsylbLG)

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να 
πληρούνται; 

Για υπηρεσίες εκπαίδευσης πρέπει εκτός των 
άλλων να πληρούνται και οι εξής 
προϋποθέσεις: 

• Μια απαίτηση παροχής υφίσταται για
μαθήτριες και μαθητές μέχρι την
ολοκλήρωση του
25. έτους της ηλικίας, οι οποίοι φοιτούν
σε ένα σχολείο γενικής, ή
επαγγελματικής εκπαίδευσης και δε
λαμβάνουν αμοιβή εκπαίδευσης

• Επίσης, για εκδρομές και διαδρομές και
για την τροφοδοσία του μεσημεριανού
γεύματος μπορούν να χορηγηθούν και
στα παιδιά των κέντρων ημερήσιας

φροντίδας παιδιών και στα ιδρύματα 
παιδικής μέριμνας. 

Για υπηρεσίες παροχής πρέπει εκτός αυτών να 
πληρούνται και οι εξής προϋποθέσεις: 

• Απαίτηση παροχών υφίσταται για
παιδιά και νέους μέχρι την
ολοκλήρωση του
18. έτους της ηλικίας τους.

Ποιες παροχές περιλαμβάνει το 
πακέτο εκπαίδευσης και 
συμμετοχής; 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης: 

• Σχολικά είδη:
Στην αρχή του σχολικού έτους, τον
Αύγουστο καταβάλλονται 100 € και στο 2.
σχολικό εξάμηνο, το Φεβρουάριο
καταβάλλονται 50 €. Μόνο οι δικαιούχοι
παροχών, οι οποίοι λαμβάνουν στεγαστικό
επίδομα, ή επίδομα τέκνων πρέπει να
αιτούνται άτυπα την πληρωμή από την
κοινωνική υπηρεσία στον τόπο κατοικίας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το
έντυπο αιτήσεων.

• Τροφοδοσία γεύματος:
Τα έξοδα για την τροφοδοσία γεύματος
στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας
παιδιών/ σχολείο / ανοιχτό
ολοήμερο σχολείο (OGS ή OGATA)
αναλαμβάνονται στο πλήρες τους ύψος.
Γι' αυτό  παρακαλούμε να υποβάλετε

μια απόδειξη στο κέντρο εύρεσης 
εργασίας, ή στην αρμόδια 
κοινωνική υπηρεσία έτσι, ώστε το 
παιδί σας, ή ο νεαρός σας να 
συμμετέχει στην τροφοδοσία 
γεύματος σε ένα από τα 
προηγούμενα ιδρύματα. Το 
κέντρο εύρεσης εργασίας, ή η 
αρμόδια κοινωνική υπηρεσία 
υπολογίζει τα έξοδα κατευθείαν 

με το ίδρυμα. Μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις μπορούν να σας 
καταβληθούν τα έξοδα. 

• (Σχολικές) αποδράσεις και εκδρομές: Τα
έξοδα για την τροφοδοσία των
(σχολικών) αποδράσεων και εκδρομών
στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας
παιδιών/ σχολείο / ανοιχτό ολοήμερο
σχολείο (OGS ή OGATA) αναλαμβάνονται
στο πλήρες τους ύψος. Παρακαλούμε να
υποβάλετε εγκαίρως μετά τη
γνωστοποίηση της διαδρομής δια ενός
των προαναφερθέντων ιδρυμάτων το
ερωτηματολόγιο που θα συμπληρωθεί
από το ίδρυμα. Το κέντρο εύρεσης
εργασίας, ή η αρμόδια κοινωνική
υπηρεσία υπολογίζει τα έξοδα
κατ΄ευθείαν με το ίδρυμα. Μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να σας
καταβληθούν τα έξοδα.

• Έξοδα μετακίνησης των μαθητών:
Η ίδια συμμετοχή για ένα εισιτήριο VRR,
ή εισιτήριο σιδηροδρόμων, το οποίο
μεταφέρεται ήδη μέσω του σχολείου, ή
της υπηρεσίας διαχείρισης του σχολείου
θα σας καταβληθεί στο πλήρες ύψος
σύμφωνα με τους νέους όρους.
Παρακαλούμε να υποβάλετε στο κέντρο
εύρεσης εργασίας, ή στην αρμόδια
κοινωνική υπηρεσία ένα απόσπασμα
λογαριασμού, στο οποίο να φαίνεται η
κατάθεση της πληρωμής του οργανισμού
συγκοινωνιών.

• Μαθητική υποστήριξη:
Οι μαθητές / μαθήτριες, οι οποίοι εκτός
από τις σχολικές προσφορές, χρειάζονται
περαιτέρω υποστήριξη για την επίτευξη
των μαθησιακών στόχων (ενισχυτική
διδασκαλία) μπορούν να υποβάλλουν
σχετική αίτηση δια ενός από τα
ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται
από το σχολείο. Αντίστοιχες προσφορές
εκμάθησης (δάσκαλοι ενισχυτικής
διδασκαλίας και φροντιστήρια) θα βρείτε
στην ιστοσελίδα της περιφέρειας  Rhein
του Neuss στο σύνδεσμο www.rhein- 
kreis-neuss.de/bildungspaket.
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κοινωνική υπηρεσία έτσι, ώστε το 
παιδί σας, ή ο νεαρός σας να 
συμμετέχει στην τροφοδοσία 
γεύματος σε ένα από τα 
προηγούμενα ιδρύματα. Το 
κέντρο εύρεσης εργασίας, ή η 
αρμόδια κοινωνική υπηρεσία 
υπολογίζει τα έξοδα κατευθείαν 

με το ίδρυμα. Μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις μπορούν να σας 
καταβληθούν τα έξοδα. 

• (Σχολικές) αποδράσεις και εκδρομές: Τα
έξοδα για την τροφοδοσία των
(σχολικών) αποδράσεων και εκδρομών
στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας
παιδιών/ σχολείο / ανοιχτό ολοήμερο
σχολείο (OGS ή OGATA) αναλαμβάνονται
στο πλήρες τους ύψος. Παρακαλούμε να
υποβάλετε εγκαίρως μετά τη
γνωστοποίηση της διαδρομής δια ενός
των προαναφερθέντων ιδρυμάτων το
ερωτηματολόγιο που θα συμπληρωθεί
από το ίδρυμα. Το κέντρο εύρεσης
εργασίας, ή η αρμόδια κοινωνική
υπηρεσία υπολογίζει τα έξοδα
κατ΄ευθείαν με το ίδρυμα. Μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να σας
καταβληθούν τα έξοδα.

• Έξοδα μετακίνησης των μαθητών:
Η ίδια συμμετοχή για ένα εισιτήριο VRR,
ή εισιτήριο σιδηροδρόμων, το οποίο
μεταφέρεται ήδη μέσω του σχολείου, ή
της υπηρεσίας διαχείρισης του σχολείου
θα σας καταβληθεί στο πλήρες ύψος
σύμφωνα με τους νέους όρους.
Παρακαλούμε να υποβάλετε στο κέντρο
εύρεσης εργασίας, ή στην αρμόδια
κοινωνική υπηρεσία ένα απόσπασμα
λογαριασμού, στο οποίο να φαίνεται η
κατάθεση της πληρωμής του οργανισμού
συγκοινωνιών.

• Μαθητική υποστήριξη:
Οι μαθητές / μαθήτριες, οι οποίοι εκτός
από τις σχολικές προσφορές, χρειάζονται
περαιτέρω υποστήριξη για την επίτευξη
των μαθησιακών στόχων (ενισχυτική
διδασκαλία) μπορούν να υποβάλλουν
σχετική αίτηση δια ενός από τα
ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται
από το σχολείο. Αντίστοιχες προσφορές
εκμάθησης (δάσκαλοι ενισχυτικής
διδασκαλίας και φροντιστήρια) θα βρείτε
στην ιστοσελίδα της περιφέρειας  Rhein
του Neuss στο σύνδεσμο www.rhein- 
kreis-neuss.de/bildungspaket.


