
Які переваги є для освіти та участі?

Для дітей, підлітків та молоді пропонується фінансова підтримка на:
• Одноденні екскурсії та шкільні поїздки тривалістю кілька днів для школярів та дітей, які відвідують дитячий садок,
• шкільне приладдя для школярів,
• транспортні витрати школярів,
• Навчальна підтримка / репетиторські заняття
• спільні обіди для учнів та дітей, які відвідують дитячі садки та
• Участь у громадському та культурному житті дітей та молоді віком до 18 років.

Хто може одержати ці пільги?

Бенефіціари, які отримують допомогу по безробіттю II/соціальну допомогу відповідно до SGB II, житлову допомогу
відповідно доWoGG або допомогу на дитину відповідно до BKGG та
• у віці до 25 років,
• які відвідують загальноосвітню або професійно-технічну школу та
• не одержують допомоги на навчання або
• Діти у дитячому садку.

Бенефіціари, які отримують допомогу у вигляді засобів для існування/базового забезпечення відповідно до SGB XII або
допомоги відповідно до §§ 2 або 3 AsylbLG та
• у віці до 25 років,
• загальноосвітню або професійно-технічну школу або
• дитячий садок.

Посібники на освіту та участь також можуть бути запитані, якщо особи, які мають право на допомогу, не отримують
будь-якої поточної допомоги відповідно до SGB II або SGB XII, але потреба в освіті та участі (наприклад, поїздка з
класом) не може бути покрита із власних коштів.

Хто забезпечує пільгу?

Наступні організації надають допомогу:

• для тих, хто має право на допомогу відповідно до SGB II/соціальна допомога:

Центр зайнятості Лейпциг
Берлінерштрассе 9-13
04105 Лейпциг

• для решти бенефіціарів:

Місто Лейпциг
офіс соціального забезпечення
освіта та участі
вулиця Прага 21
04103 Лейпциг

Загальний інформаційний лист

Послуги для навчання та участі



Як це працює?

Одержувачі допомоги з безробіття II/соціальної допомоги (Jobcenter) повинні зв'язатися з сервісним центром за
телефоном 0341 913-10705, надіслати електронний лист на адресу jobcenter-leipzig.team533@jobcenter-ge.de або
звернутися до центру зайнятості особисто.

Отримувачі допомоги на проживання / базового забезпечення відповідно до SGB XII та допомоги для осіб, які
шукають притулку, автоматично отримують повідомлення про затвердження. Окремої заяви не потрібна.

Одержувачі житлової допомоги або допомоги на дитину повинні подати окрему заяву на кожну дитину.

Бланки заяв та відповідні програми можна отримати у Соціальному управлінні міста Лейпцига або в Інтернеті за
адресою www.leipzig.de/bildungspaket.

Бланки заяв та відповідні програми можна отримати у Соціальному управлінні міста Лейпцига або в Інтернеті за
адресою www.leipzig.de/bildungspaket.

Для того, щоб отримати фінансову підтримку на участь у суспільному та культурному житті, необхідно надати повністю
заповнений та підписаний формуляр «Anlage BuT 5».

В принципі, право на отримання грантів мають лише ті постачальники/спонсори діяльності, які схвалені містом
Лейпцигом та включені до відповідної бази даних постачальників. Інформацію про затверджених провайдерів можна
отримати за Цивільним телефоном міста Лейпцига за телефоном 0341/115 або в Інтернеті за адресою
www.leipzig.de/bildungspaket.

Якщо вимоги до цієї допомоги дотримані, допомога за участь виплачується бенефіціару.
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