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Pachet pentru educație şi
participare
Prin intermediul pachetului pentru educație și
participare vi se dă posibilitatea să beneficiați după
dorință de oferte educaționale și recreative
suplimentare pentru copiii dumneavoastră. De la
data de 01.08.2019, prin „Legea pentru familii
puternice“ („Starke-Familien-Gesetz“), se
îmbunătățesc prestațiile și se facilitează depunerea
cererii.
Cine are dreptul la prestații ale pachetului pentru
educație și participare?
Copiii și tinerii trebuie să primească de regulă una
dintre următoarele prestații:

• prestația pentru nivel minim de existență pentru
solicitanții de locuri de muncă de la Centrul
pentru Ocuparea Forței de Muncă (SGB II)
• ajutor social (SGB XII)
• alocație pentru locuință (WoGG)
• alocație pentru copii (KiZ)
• prestații în conformitate cu Legea germană
privind prestațiile pentru solicitanții de azil
(AsylbLG)

Ce condiții trebuie să fie încă îndeplinite?
Pentru prestații pentru educație trebuie să fie
îndeplinite în plus următoarele condiții:

• până la împlinirea vârstei de 25 de ani, există un
drept la prestații pentru eleve și elevi care
frecventează o școală generală sau profesională
și care nu primesc indemnizație de formare
• în plus, pentru drumeții resp. excursii și
pentru masa de prânz pot fi acordate
prestații și copiilor din centre de zi pentru
copii resp. centre de îngrijire de zi pentru
copii.
Pentru prestații de participare trebuie să fie
îndeplinite în plus următoarele condiții:

• pentru copiii și adolescenții, există un drept
la prestații până la încheierea celui de-al 18
an de viaţă.

Ce prestații cuprinde pachetul pentru
educație și participare?
Prestații pentru educație:

• Rechizite școlare:
La începutul anului școlar, în luna august, se
plătesc 100 de euro și pentru al 2-lea semestru
al anului școlar, în luna februarie, 50 de euro.
Numai cei care au drept la prestații, care
primesc alocație pentru locuință sau alocație
pentru copii, trebuie să solicite informal plata la
Oficiul de Asistență Socială de la locul de
reședință. Desigur, puteți utiliza pentru asta și
cunoscutul formular de cerere.
• Masa de prânz:
Costurile pentru masa de prânz în centrul de
zi pentru copii / școală / școli deschise
toată ziua (OGS sau OGATA) sunt acoperite în
întregime.

Vă rugăm să trimiteți pentru aceasta la
Centrul pentru Ocuparea Forței de Muncă
sau Oficiul de Asistență Socială competent,
o adeverință de confirmare a faptului că acel
copil sau adolescent ia masa de prânz în una
dintre instituțiile menționate. Centrul pentru
Ocuparea Forței de Muncă sau Oficiul de
Asistență Socială competent decontează
costurile direct cu instituția. Numai în caz
excepțional vi se rambursează costurile.

• Drumeții (școlare) și excursii cu clasa:
Costurile pentru drumeții (școlare) și excursii
cu clasa, masa de prânz în centrul de zi
pentru copii / școală / școli deschise toată
ziua (OGS sau OGATA) sunt acoperite în
întregime. Vă rugăm ca, după notificarea
călătoriei făcută de către una dintre
instituțiile menționate mai sus, să trimiteți la
timp chestionarul completat de către
instituție. Centrul pentru Ocuparea Forței de
Muncă sau Oficiul de Asistență Socială
competent decontează costurile direct cu
instituția. Numai în caz excepțional vi se
rambursează costurile.
• Costurile de transport pentru elevi:
Co-plata pentru un bilet VRR resp. de tren,
care este deja subvenționat de către școală
resp. de către Inspectoratul Școlar
(Schulverwaltungsamt), conform noilor
prevederi, vi se rambursează în întregime. Vă
rugăm să trimiteți la Centrul pentru Ocuparea
Forței de Muncă sau la Oficiul de Asistență
Socială competent un extras de cont, din care
să rezulte efectuarea plății către compania
de transport.
• Sprijin pentru învățare (meditații):
Elevii/-ele care, pe lângă ofertele școlare, au
nevoie de sprijin suplimentar (meditații)
pentru a-și atinge obiectivele de învățare pot
solicita acest lucru prin prezentarea unui
chestionar completat de către școală. Oferte
adecvate de sprijin pentru învățare (meditatori
și școli pentru meditații) găsiți pe pagina
principală de web a Rhein-Kreis Neuss la adresa
www.rhein- kreis-neuss.de/bildungspaket.

