Освітній пакет Ostholstein
Легка мова
BuT - послуги:

Допоможе з участю:

BuT - це переваги для молоді з невеликими
грошима.

Для спорту/ дозвілля/ культури, їжі як обіду та
поїздок от дитячих садків. Просто пред’явіть
освітню картку постачальнику послуг.

Textmasterformat bearbeiten

BuT - це абревіатура від Освіта та Участь.
З BuT багато речей коштують дешевше.
Наприклад:
• Екскурсії та поїздки зі школою та дитячим
садком
• Обід у школі та дитячому садку
• Приватне репетиторство
• Членські внески для асоціацій
• Курси для батьків і дітей
• Курси плавання
• Музичні уроки
• Свята-відпочинки
• Акції Holiday Pass і багато іншого
Тут ви отримаєте більше інформації:
Сайт: www.kreis-oh.de/bildungspaket

Bихідні дані
Організатор:

Fachdienst Soziale Hilfen
Lübecker Straße 41
23701 Eutin
У співпраці з Jobcenter OH

Освітній пакет
Ostholstein
О тримай
Можливості

Телефон: 04521 788-510
Електронна пошта: BuT@kreis-oh.de
Титул / фото
Bild Titelseite: Marzanna Syncerz / Fotolia.Com
Освітній пакет

Які послуги існують?
Загальна інформація

Хто може отримати пільги?
Хто може отримати пільги?
Хто за мене відповідає?

Загальна інформація:


Навчальна підтримка учнів

1. Одержувачі допомоги по безробіттю або

Пакет освіти та розвитку призначений для того,
щоб діти, підлітки та молодь із
малозабезпечених сімей могли скористатися
додатковими освітніми та розважальними
заходами. Те саме стосується дітей, підлітків та
молоді, які самі отримують пільги.

соціальної допомоги згідно SGB II
Якщо шкільних пропозицій недостатньо і потрібна
підтримка, можна отримати відповідну додаткову
підтримку в навчанні. Це вимагає підтвердження
зі школи.


Які послуги існують?


Екскурсії та поїздки зі школи, ОГС,
початкової школи та дитячих закладів
під наглядом

Покриваються витрати на спільні екскурсії та
шкільні поїздки.


Допомога для шкіл

Учні отримують шкільне обладнання, таке як
ранці та спортивний інвентар. Книги, зошити на 1
серпня не менше 100,00 € і на 1 лютого не менше
50,00 €.



Транспортні витрати

Покриваються витрати на проїзд учнів до
найближчої школи .
Обов’язковою умовою є те, що до школи
неможливо дістатися пішки чи на велосипеді та
витрати в першу чергу не несе хтось інший.

Обіди

Якщо школа або дитячий сад пропонує загальний
обід, цей обід може бути оплаченим.



Звертатись: Офіс вашого центру зайнятості
(Jobcenter)
2. Одержувачі допомоги з прожитковим або
базовим забезпеченням відповідно до SGB XII
або пільг відповідно до Закону про пільги для
шукачів притулку.
Звертатись: Управління соціальної допомоги
(Amt für Soziale Hilfen / Sozialamt)

Заняття спортом / дозвілля /
культура

3. Одержувачі житлової допомоги або допомоги
на дитину.
Діти та молоді люди віком до 18 років отримують
щомісячний бюджет у розмірі 15,00 € на членство
в клубах, курси для батьків і дітей, уроки музики,
заходи з відпусткою та багато іншого. Місячний
бюджет також можна використовувати для інших
заходів, наприклад: курси плавання або табори
відпочинку.

_____________________________________

Звертатись: Служба соціальної допомоги
району, Kreis Ostholstein
4. Хто не отримує жодної із згаданих пільг, або не
може самостійно покрити витрати на освіту та
дозвілля (наприклад, малозабезпечені, одинокі
батьки), має можливість перевірити своє
індивідуальне право на освіту та пільги на
навчання.

До уваги:
Звертатись: Офіс Jobcenter

Внески

до відкритої
оплачуються.
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