Eğitim ve Katılım Paketi
Düşük gelirli ailelerden gelen çocuklar ve gençler, eğitim hakkının yanı sıra örneğin spor dernekleri vs.
gibi muhtelif kuruluşlardaki faaliyetlere katılım yönünde de hak sahibidirler.

Kimler yardım hakkı vardır?
Aşağıdaki yardımların ebeveynlere veya bizzat çocuğun kendisine yapılıyor olması halinde, bu çocuk
veya gençlerin Eğitim ve Katılım Paketi kapsamında sunulan yardımlardan da faydalanma yönünde yasal
bir hakları söz konusudur. Paketten faydalanılabilmesi için alınması gereken yardımlar:



İşsizlik parası II veya sosyal yardım (Hartz IV diye tanımlanan yardımlar)



Sosyal yardım veya maluliyet durumunda geçim yardımı



İltica adaylarına yapılan yardımlar



Kira yardımı (Wohngeld)



Çocuk parasının yanında ödenen çocuk zammı (KIZ)

Yardımlar kime yapılır?


Genel veya meslek eğitimi sunan bir okula giden ve henüz 25. yaşını doldurmamış olan kız ve erkek
öğrencilere



Sosyal ve kültürel etkinliklere katılım yardımı ise sadece 18 yaşını doldurmamış çocuklara ve
gençlere yapılır

o


Mesleki eğitim karşılığında ücret alan meslek okulu öğrencileri bu yardımlardan faydalanamazlar

Eğitim ve katılım paketi hangi yardımları kapsar?
Okul ihtiyaçları
Öğrenciye özel okul ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile her okul yılının başlangıcında ek bir para
yardımı yapılır. Bu yardım, 1 Ağustos itibarı ile 70 Euro ve 1 Şubat itibarı ile de 30 Euro tutarındadır.
İşsizlik parası II, sosyal para, sosyal yardım veya ve iltica adayı sıfatında yardım alan kişilere bu
yardımlar otomatikman ödenir. Ancak kira yardımı (Wohngeld) alan kişiler ise bu yardımları alabilmek için
mutlaka bir talep formunu doldurmak zorundadırlar.

Sınıf gezileri ve turlar
Birkaç günlük olmak koşuluyla sınıf gezisine katılan öğrencilerin yol, konaklama ve yemek masraflarının
yanı sıra bu gezilerde yapılacak muhtelif ziyaretler (örn. müze vs.) için gereken bilet ücretleri
karşılanabilir. Ancak harçlık ve cep telefonu masrafları karşılanmaz. Bahse konu sınıf gezisinin resmi bir
okul etkinliğinden ibaret olması ve bu hususun okul tarafından da onaylanması gerekmektedir. Aynı
şekilde öğrenci değiş-tokuşu da bütün sınıfın yurt dışındaki okul eğitimine katılması koşuluyla bir okul
etkinliği sayılır.
Örneğin anaokulu süresinin sonunda gece aşırı kalmak üzere yapılan gezilere katılmak isteyen anaokulu
çocuklarının da bu masrafların karşılanması yönünde bir hakları söz konusudur.
Aynı husus okul veya anaokulunun günübirlik gezileri için de geçerlidir.

Eğitimin teşviki
Öğrencinin hedefe ulaşması, yani bir üst sınıfa geçmesi veya mezuniyet diploması alması konusunda bir
zaafiyetin söz konusu olması halinde, öğrencinin okul dışında teşvik dersleri alması gerekli olabilir. Aynı
şekilde öğrencinin çalışma hayatındaki şanslarının artırılması bakımından eğitim düzeyinin daha

yükseklere çekilmesi de teşvik edilebilir. Bu bağlamda öncelikli olarak okul veya okula yakın (örn. ders
teşvik derneklerinin) kuruluşlar tarafından sunulan ve genelde ücretsiz olan tekliflerin kullanılması esastır.
Bu tür teşviklerin mevcut olmaması halinde okul harici eğitim teşviki için oluşan masraflar makul bir
çerçevede olmak koşuluyla karşılanabilir. Ancak bunun için okulun eğitim teşvikinin gerekli olduğunu
prensip olarak belgelemesi gerekmektedir.

Okulda ve anaokulunda öğle yemekleri
Çocukların ve gençlerin anaokulunda veya gündüz bakımevinde düzenli bir şekilde öğle yemeği alma
olanaklarının bulunduğu durumlarda, bunun için oluşan masrafların bir kısmı karşılanabilir. Bu yardımlar
kapsamında ebeveynler de her yemek başına 1 Euro’luk katılım payı ödemek zorundadırlar.

Öğrencilerin taşınması
En yakın okula gidebilmek için taşıma hizmetlerine ihtiyaç duyan öğrencilerin bu taşımacılık hizmeti için
oluşan masrafları karşılanabilir. Ancak bu yardım, masrafların üçüncü kuruluşlar tarafından
karşılanmadığı durumlarda ve ebeveynlerin katkı payı olarak ödemek zorunda oldukları aylık 5 Euro’luk
miktarı aşması koşuluyla sağlanabilir.

Sosyal ve kültürel katılım
Çocukların ve gençlerin dernek veya benzeri birliklerdeki etkinliklere katılabilme fırsatına sahip
olabilmeleri, bir enstrüman çalmayı öğrenebilmeleri veya bir hafta sonu ya da tatil etkinliğine
katılabilmeleri için Eğitim ve Katılım Paketi kapsamında yardım almaları mümkündür. Bu amaç
doğrultusunda henüz 18. yaşını doldurmamış her çocuk ve genç için 10 Euro tutarında yardım yapılır.

Kreis Unna Belediyesinde hangi birimler yetkilidir?
İşsizlik parası II veya sosyal para alan kişiler, belirtilen türdeki yardımlar için verecek oldukları
başvurularını Kreis Unna Belediyesi Jobcenter kurumunun (bakınız www.jobcenter-kreis-unna.de)
herhangi bir şubesine ibraz edebilirler.
Kira yardımı, çocuk parası zammı, sosyal yardım, maluliyet durumunda temel geçim yardımı veya iltica
adaylarına yapılan yardımlardan faydalanan çocuk ve gençlerin başvuruları hakkında karar vermekle
yetkili kurum Kreis Unna Belediyesi’dir. Bu başvurular, Kreis Unna Belediyesi’ne, yerel kira yardımı
merkezlerine, vatandaş dairelerine (Bürgeramt) ve/veya ilgili belediye binalarının sosyal dairelerine ibraz
edilebilir. Anılan merkezlerin birine ibraz olunacak başvuruların Kreis Unna Belediyesi’ne iletilmesi
sağlanacaktır.

Formlar & daha fazlası
Kira yardımı (Wohngeld) ve çocuk parası zammı (KIZ) alanlar için başvuru formu (PDF)
Sınıf gezileri / günübirlik geziler için başvuru formu (PDF)
Günübirlik gezi veya birkaç günlük (sınıf) gezisinde oluşan masrafların kanıt belgesi (PDF)
Öğrenimi teşvik başvuru formu (PDF)
Masraf kanıt belgesi – öğrenimi teşvik başvuru formu eki (PDF)
Öğrencinin öğrenimi teşvik ihtiyacı olduğuna dair okulun görüş yazısı (PDF)
Öğle yemeğine ilişkin başvuru formu (PDF)
Masraf kanıt belgesi – öğle yemeğine ilişkin başvuru formu eki (PDF)
Öğrenci taşıma hizmetleri başvuru formu (PDF)
Sosyal ve kültürel etkinlikler başvuru formu (PDF)
Masraf kanıt belgesi – sosyal ve kültürel etkinlikler başvuru formu eki (PDF)

