
   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textmasterformat bearbeiten 

 

Pachetul pentru 
educaţie în 
Ostholstein 
 

Participaţi şi 
faceţi posibil 
acest proiect  

Limbaj uşor     

Pachetul pentru educaţie în 

Ostholstein 

Prestaţiile-BuT 
  

Prestaţiile-But sunt destinate  persoanelor tinere 

care au venituri reduse. 

BuT este abrevierea pentru Educaţie şi 

Participare. 

Participare înseamnă: Să fiţi prezent, să 

participaţi. 

Proiectul BuT oferă următoarele beneficii la un 

preț redus. 

De exemplu: 

 Excursiile şi călătoriile făcute cu școala şi 

cu grădiniţa 

 Prânzul la școală și grădiniţă 

 Materialul şcolar 

 Meditaţii 

 Cotizaţiile mebriilor cluburilor/asociaţiilor 

 Cursurii pentru copii şi părinţii 

 Cursurii de înot 

 Lecţii de muzică 

 Excursii realizate în vacanţe 

 Activităţii cu cardul de vacanţă 

… şi multe altele.  

Aici veți găsi mai multe informaţii: 

Internet: www.kreis-oh.de/bildungspaket  

Număr de telefon: 04521 788-510                                          

E-Mail: BuT@kreis-oh.de 

Participaţi şi faceţi acest proiect posibil  
 

Prezentaţi Cardul de Educaţie dacă faceţi sport, 

în timpul liber, la activităţi culturale, la prânz , la 

excursiile cu grădiniţa. 

 
Fondatorii 
 
Emitentul: 

 
Fachdienst Soziale Hilfen 
Lübecker Straße 41 
23701 Eutin 
 
În claborare cu Jobcenter OH 
 

 
 
Titlul/ Pozele:  
Bild Titelseite: Marzanna Syncerz / Fotolia.Com 

Pachetul pentru Educaţie  
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Cine are dreptul la aceste 

prestaţii? 
Informaţii generale  Ce fel de prestaţii există? 

Infromaţii generale 

Pachetul pentru educaţie şi participare oferă 
posibilitatea copiilor, tinerilor şi tinerilor adulţi a 
căror familii au venituri reduse  să  beneficieze 
de activităţi educative şi recreative 
suplimentare.   
Acelaşi lucru este valabil şi pentru copii, tinerii 
şi tinerii adulţi care primesc prestaţii financiare. 
 

Ce fel de prestaţii există? 

 

 Excursii şi călătorii cu şcoala, OGS, 
scoala elementară si cu grădiniţele.  

 
Preţul pentru excursiile şi călătoriile cu clasa 
va fi plătit.  
 

 Materialul şcolar 
 

Elevii vor primi bani pentru dotarea şcolară, de 
exemplu pentru ghiozdane, echipament 
sportiv, cărţi, caiete până pe 1 August cel puţin 
100,00€ şi până pe1 Februarie cel puţin 
50,00€. 
 

 Cheltuielile de transport pentru elevi  
 

Se vor plăti costurile pentru transportul elevilor 
până la școala cea mai apropiată doar în cazul 
în care nu se poate ajunge la şcoală pe jos 
sau cu bicicleta sau dacă aceste costuri nu vor 
fi suportate de altă agenţie.  

 

 

 Meditaţii pentru elevi 
 
Este posibil să se finanţeze meditaţiile 
suplimentare, în cazul în care ofertele școlare nu 
sunt suficiente şi este nevoie de un ajutor 
suplimentar. Pentru aceasta este nevoie de o 
aprobare  a şcolii.  
 

 Prânzul la scoală 
 

Dacă şcoala sau grădiniţa ofera o masă de 
prânz,există posibilitatea ca prețul acesteia să 
fie plătit.   
 

 Participare la activităţi sportive, de 
timp liber sau culturale 
 

Copii şi tinerii sub 18 anii primesc un buget lunar 
de 15,00€ pentru cotizarea abonamentului la 
cluburi sportive, cursuri pentru părinţii şi copii, 
lecţii de muzică, activităţi cu cardul de vacanţă şi 
multe altele. Acest buget lunar se poate 
economisi pentru a participa la activităţii mai 
ample, de exemplu cursuri de înot sau activităţi 
în vacanţele şcolare.  
_____________________________________ 
 
Notă:  
Preţul pentru şcoala cu program prelungit nu 
poate fi suportat. 
. 
 

Cine are dreptul la aceste prestaţii? 
La ce agenţie trebuie sa merg? 
 
Vă rugăm să vă adresaţi la agenţia competentă: 
 
Dacă primţi şomaj sau ajutor finaciar social în 
confomitate cu legea SBG II  
 

 Serviciul administrativ Jobcenter  
 
Dacă primiţi ajutor financiar pentru subzistenţă 
în conformitate cu legea SGB XII sau ajutor 
financiar pentru refugiaţi 
 

 Oficiul pentru ajutor social / Oficiul 
social   

 
Dacă primiţi ajutor financiar pentru cheltuielile 
pentru locuintă sau alocaţie suplimentară 
 

 Districtul Ostholstein 
Servicul specializat ajutor social 

 
 
Dacă nu primiţi nici una din prestaţiile 
menţionate mai sus, şi totuşi nu puteţi suporta 
cheltuielile pentru educaţie si participare (de 
exemplu dacă aveți venituri reduse  sau sunteţi 
părinte singur) aveţi posibilitatea de a solicita o 
evaluare individuală a situaţiei dumneavoatră 
personale şi posibilitatea de a primi serviciile 
ajutorului educativ si participativ.  
 

 Serviciul administrativ Jobcenter 
 


