Zahtjev

Usluge za obrazovanje
i sudjelovanje

Za sve usluge za obrazovanje i sudjelovanje (osim za
osobni školski pribor za ovlaštene po SGB II i SGB
XII) potreban je za svako dijete poseban zahtjev.
Molimo Vas da zahtjeve podnesete na vrijeme kako bi
Vaša djeca paket usluga u potpunosti primila.
Uz obavijest o odobrenju dobit ćete kupon. Taj kupon
predajte zajedno sa obračunskom listom kod
određenog davatelja usluga. Isti obračunava kupon
direktno s uredom za socijalno i umirovljenike grada
Freiburga. Isplata vrijednosti kupona u gotovini nije
moguća.
Detaljne informacije o pojedinim uslugama za
obrazovanje i sudjelovanje su dostupne u obliku
drugih letaka:







letak „Školski izleti“
letak „Školski pribor“
letak „Školski prijevoz“
letak „Poticanje učenja“
letak „Ručak“
letak „Socialno i kulturno sudjelovanje“

Izdavač:
Grad Freiburg i. Br.
Odjel III
Ured za socialno i umirovljenike
Izdanje: kolovoz 2011.

Omogućit sudjelovanje



poticanje učenja za učenike

Od 2011. djeca i mladi iz obitelji sa niskim primanjima
imaju zakonsko pravo na sudjelovanje - na školskim
izletima, ručku u školi i vrtiću, kao i na glazbu, sport i
igranje u klubovima i grupama. Budući da novi
obrazovni paket podržava svu djecu, mladež i odrasle
osobe mlađe od 25 godina, koji primaju usluge pod
SGB II ili SGB XII (3./4. poglavlje – isto tako u
kombinaciji s zakonom za tražitelje azila) odnosno
njihovi roditelji koji primaju doplatak za stanarinu ili
dodatak na doplatak za djecu.



doplatak za ručak za učenike i za djecu koja
posjećuju vrtić cijeli dan

Gdje se može podnijeti zahtjev?
ALG II-primatelji mogu podnijeti svoj zahtjev u
Jobcenter-u Freiburg, primatelji doplatka za stanarinu i
/ ili dodatka na dječji doplatak u uredu za nekretnine i
stanovanje. Primatelji socijalne pomoći podnose njihov
zahtjev kod uredu za socijalno i umirovljenike.
U budućnosti, morate za bilo kakva daljnja priznanja
usluga pod SGB II ili SGB XII za usluge za
obrazovanje i sudjelovanje ponovno podnijeti zahtjev.
Isto vrijedi ako rješenje za vaš doplatak za stanarinu ili
za dodatak na dječji doplatak istekne.

Koje usluge se nude?
Za djecu, mladež i mlađe punoljetne osobe, postoje
sljedeće usluge:


jednodnevni izleti u školi i u vrtiću kao i
višednevni izleti za učenike



školski pribor za učenike



školski prijevoz za učenike



Što znači „poticanje učenja"?

sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu
za djecu i mlade do 18. godine života.

Koji
troškovi
se
preuzimaju
“jednodnevnih školskih izleta i
višednevnih izleta sa razredom”?

kod
kod

Za učenike i za djecu koja posjećuju vrtić cijeli dan
preuzimaju se troškovi koje naplaćuje dotična
ustanova za jednodnevne i višednevne izlete.

Što obuhvaća školski pribor za učenike?
Učenici dobivaju za školsku opremu svakog 1.
kolovoza (primatelji socijalne pomoći i temeljnog
financijskog osiguranja svakog 1. rujna) 70,00 € i 1.
veljače 30,00 € *, da bi se olakšalo kupovanje školske
torbe, sportskih stvari i materijala za pisanje,
računanje i crtanje, npr. pera, olovke, digitroni,
bilježnice.
(*Do 2010. se dobivalo u kolovozu 100,00 € u jednom iznosu
a nova pravila su
na snazi tek za školsku godinu
2011./2012.)

Kada se preuzimaju „troškovi školskog
prijevoza“?
Usluge za školski prijevoz se preuzimaju prema
„propisima grada Freiburga za povrat troškova
potrebnog školskog prijevoza“. S obavijesti o
odobrenju neke pomoći za potrebite (naknade za
nezaposlene, doplatka za stanarinu ili socijalne
pomoć) učenici dobivaju od školskog sekretarijata
dozvolu za kupnju regionalne mjesečne karte
"učenik/naučnik".

Djeci je ponekad potrebna potpora da bi postigli
zahtijevane ciljeve učenja u školi. Ako škola sama ne
pruža dostatnu pomoć da bi se otklonilo učenikovo
zaostajanje u gradivu, može se dobiti dodatna
primjerena pomoć za poticanje učenja.

Tko dobiva „doplatak za ručak“?
Ukoliko škole i vrtići nude zajednički ručak, učenici I
djeca koja pohađaju cjelodnevni vrtić mogu dobiti
doplatak za ručak. Vaš vlastiti udio po ručku iznosi
1.00 €.

Što znači "sudjelovanje u društvenom i
kulturnom životu"?
Djeca i omladina do 18 godina dobivaju budžet od
10,00 € mjesečno za mogućnost sudjelovanja u
ponudama udruga, kulturnim ponudama i za posebne
ponude za vrijeme raspusta kao što su npr. glazbene
pouke, sport, igre i druženje ili aktivnosti u slobodno
vrijeme.

Kako se pružaju usluge?
Sve usluge, osim za osobni školski pribor, ne daju se
u gotovini nego u bonovima.

