Ποιοι ειδικοί κανόνες υπάρχουν;
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Παροχή μεσημεριανού γεύματος
Το παιδί σας μπορεί όπως γινόταν μέχρι τώρα, να λάβει μέρος στο μεσημεριανό γεύμα στο
σχολείο ή στο νηπιαγωγείο (συμμετοχή 1,00 Ευρώ). Ωστόσο πρέπει να ζητήσετε την ανάληψη
των εξόδων για το χρονικό διάστημα επιχορήγησης των κοινωνικών παροχών σας από το
κοινοτικό κέντρο.
Εκδρομές
Θα ζητήσετε τα έξοδα για μονοήμερες εκδρομές στο σχολείο ή στο νηπιαγωγείο από το
κοινοτικό κέντρο, κατά προτίμηση κατ‘ αποκοπή ποσό για το χρονικό διάστημα επιχορήγησης
των κοινωνικών σας παροχών. Για τις πολυήμερες εκδρομές κάνετε αίτηση κατά περίπτωση.
Σχολικός εξοπλισμός
Επίσης διατίθεται το ποσό των 100,00 Ευρώ για σχολικό εξοπλισμό για τους δικαιούχους
παροχών, σύμφωνα με τον Κώδικα κοινωνικής ασφάλισης ΙΙ (SGB II), τον Κώδικα κοινωνικής
ασφάλισης ΧΙΙ (SGB XII) ή το Νόμο περί παροχών στους αιτούντες άσυλο (AsylbLG), χωρίς
αίτηση. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί από το σχολικό έτος 2011/2012 σε δύο τμηματικά ποσά
70,00 Ευρώ για το πρώτο και 30,00 Ευρώ για το δεύτερο σχολικό εξάμηνο. Οι δικαιούχοι
επιδόματος κατοικίας και τέκνων πρέπει να κάνουν αίτηση για αυτή την παροχή.
Παροχές για συμμετοχή (αθλητισμός, μουσική, τέχνες κ.ά)
Σας προτείνουμε να κάνετε αμέσως αίτηση για αυτές τις παροχές ακόμα και εάν δεν μπορείτε
ακόμα να καθορίσετε κάποια συγκεκριμένη απαίτηση. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να
„εξοικονομήσετε“ τα τμηματικά ποσά των 10,00 Ευρώ ανά μήνα εντός της χρονικής περιόδου
έγκρισης των κοινωνικών σας παροχών. Παρακαλούμε προσέξτε ότι στη βεβαίωση του
ιδρύματος, του συλλόγου ή του μουσικού σχολείου θα αναφέρεται πάντα ο αντίστοιχος
κωδικός της τράπεζας.
Προώθηση της μάθησης
Εάν στην περίπτωση του δικού σας παιδιού η επίτευξη του στόχου για κάποια τάξη τίθεται σε
κίνδυνο, μπορεί να ζητηθεί μια βοήθεια μάθησης. Για την έγκριση απαιτείται μια βεβαίωση
από το σχολείο. Για την παροχή βοήθειας με ιδιαίτερο μάθημα απαιτούνται 20,00 Ευρώ, για
ομαδικό μάθημα απαιτούνται το μέγιστο 10,00 Ευρώ ανά ώρα μαθήματος. Στη συνέχεια
αποφασίζετε το που θα πηγαίνει το παιδί σας για το μάθημα υποστήριξης.
Μεταφορά στο σχολείο
Στη Βαυαρία τα έξοδα αυτά καλύπτονται κατά κανόνα μέσω του αντίστοιχου νόμου για τη
δωρεάν μεταφορά στο σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε
στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.muenchen.de/jobcenter
www.muenchen.de/sozialreferat
www.bmas.de
www.muenchen.de/but

Κοινοτικά κέντρα κοινωνικών παροχών:
Θα βρείτε το αντίστοιχο για εσάς κοινοτικό κέντρο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση
www.muenchen.de/sbh.

Οι ώρες εργασίας μας:
Δευτέρα - Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή

8.00 – 16.00 ώρα
8.00 – 17.00 ώρα
8.00 – 13.00 ώρα

Για το Κοινοτικό κέντρο του Pasing και την Κεντρική υπηρεσία βοήθειας για τους
άστεγους ZEW ισχύουν διαφορετικές ώρες εργασίας (www.muenchen.de/sbh).

Σχετικά με εμάς:
Διαμόρφωση: QS2M, Μόναχο
Εκτύπωση: Stadtkanzlei
Κατάσταση: 7/2015
Κέντρο εργασίας Μόναχο
Mühldorfstr. 1
81671 Μόναχο

Το πακέτο εκπαίδευσης:
Παροχή δυνατότητας συμμετοχής
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«Παροχή δυνατότητας
συμμετοχής»
Το πακέτο εκπαίδευσης παρέχει σε 31.000 παιδιά στο Μόναχο περισσότερες ευκαιρίες για
το μέλλον. Για την τοπική πρωτεύουσα του Μονάχου και το κέντρο εργασίας είναι ιδιαίτερα
σημαντικό όλα τα παιδιά και οι νέοι να επωφελούνται από αυτές τις παροχές. Η κεντρική ιδέα του
πακέτου εκπαίδευσης είναι: Παροχή δυνατότητας συμμετοχής - Παροχή ευκαιριών στα παιδιά.
Εδώ θα βρείτε τις σημαντικότερες πληροφορίες για τις νέες παροχές.

Ποιος δικαιούται αυτές τις παροχές;

Πώς λαμβάνω αυτές τις παροχές;

Όλα τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ενήλικες κάτω των 25 ετών, που λαμβάνουν παροχές σύμφωνα με
τον Κώδικα κοινωνικής ασφάλισης ΙΙ (SGB II), τον Κώδικα κοινωνικής ασφάλισης ΧΙΙ (SGB XII) ή
το Νόμο περί παροχών στους αιτούντες άσυλο (AsylbLG) ή οι γονείς των οποίων είναι δικαιούχοι
επιδόματος κατοικίας ή τέκνων.

Οι παροχές προσφέρονται μόνο κατόπιν αίτησης. Αυτό ισχύει κυρίως και για το μεσημεριανό
γεύμα στο σχολείο και στο νηπιαγωγείο.

Ποιες είναι οι παροχές;
à
à
à
à

Κ
οινό μεσημεριανό γεύμα στο σχολείο ή στο νηπιαγωγείο
Μ
ονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές
Υ
ποστήριξη στη μάθηση – Ιδιαίτερα μαθήματα
Π
ροσφορές αθλητισμού, μουσικής και πνευματικής καλλιέργειας – 10,00 Ευρώ ανά μήνα
έως το 18ο έτος ηλικίας

à Παροχές για τον σχολικό εξοπλισμό – 100,00 Ευρώ ανά σχολικό έτος
à Μεταφορά στο σχολείο
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Εφεξής, με κάθε περαιτέρω έγκριση των τρεχόντων παροχών σύμφωνα με τον SGB II, τον SGB XII
ή τον AsylbLG, θα πρέπει να κάνετε εκ νέου αίτηση για τις παροχές εκπαίδευσης και συμμετοχής.
Το ίδιο ισχύει και όταν λήγει η απόφαση επιδόματος κατοικίας ή τέκνων.

Που μπορείτε να κάνετε αίτηση για τις
παροχές;
Μπορείτε να κάνετε αίτηση για τις παροχές στο κοινοτικό κέντρο. Θα βρείτε το έντυπο
αίτησης, όπως και πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες προσφορές του δήμου σας, στο
διαδίκτυο.

à www.muenchen.de/jobcenter
à www.muenchen.de/sozialreferat
à www.muenchen.de/but

Πώς γίνεται η καταβολή
των παροχών;
Ο συμψηφισμός γίνεται πάντα απευθείας με τους παροχείς υπηρεσιών (σχολεία, σύλλογοι,
μουσικά σχολεία κ.ά.). Μια κατάθεση των παροχών στο λογαριασμό σας δεν είναι δυνατή.
Εξαίρεση αποτελεί ο σχολικός εξοπλισμός, ο οποίος κατατίθεται τον Αύγουστο (70,00 Ευρώ)
και το Φεβρουάριο (30,00 Ευρώ) στο λογαριασμό σας.
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