Adresy kontaktowe

Informacje o świadczeniach na rzecz
edukacji i uczestnictwa społecznego:
Miasto Frankfurt nad Menem
Jugend- und Sozialamt [Urząd ds. młodzieży
i spraw społecznych]
www.frankfurt.de
Szukaj: Pakiet edukacji i uczestnictwa społecznego
e-mail: Bildung-Teilhabe@stadt-frankfurt.de

☎ 069-212-33133
Jobcenter Frankfurt
www.jc-frankfurt.de
Świadczenia ogólne > Świadczenia na rzecz
edukacji i uczestnictwa społecznego
e-mail: Jobcenter-Frankfurt-am-Main.ButZentral@jobcenter-ge.de

☎ 069-2171-3493

Pracownicy Jobcenter i ośrodków społecznych
[Sozialrathaus] udzielają informacji i porad w
zakresie świadczeń na rzecz edukacji i uczestnictwa
społecznego.

01.08.2019

Osoby pobierające zasiłek dla
bezrobotnych II [Arbeitslosengeld II] oraz osoby pracujące o
niewielkich dochodach:
Jobcenter Höchst
Kurmainzer Straße 6
Nowy adres od:
23.09.2019:
Bolongarostraße 82
65929 Frankfurt am Main

Dienstort Bergen-Enkheim
Voltenseestraße 2
60388 Frankfurt

Jobcenter Nord
Emil-von-Behring-Str. 10
60439 Frankfurt am Main

Sozialrathaus Gallus
Rebstöcker Str. 8
60326 Frankfurt am Main

Jobcenter Süd
Geleitsstraße 25
60599 Frankfurt am Main

☎

Jobcenter Ost
Ferdinand-Happ-Straße
22
60314 Frankfurt am Main
Jobcenter West
Salvador-Allende-Str. 3
60487 Frankfurt am Main
Jobcenter Mitte
Baseler Straße 35-37
60329 Frankfurt am Main
Jugendjobcenter
Hainer Weg 44
60599 Frankfurt am Main
Sozialrathaus Ost
Dienstort Bornheim
Eulengasse 64
60385 Frankfurt am Main

☎

212-30547

☎

212-41211

Sozialrathaus Nord
Emil-von-Behring-Straße 14
60439 Frankfurt am Main

☎

212-32274

212-38189

Sozialrathaus Bockenheim
Rödelheimer Straße 45
60487 Frankfurt am Main

☎

212-74304

Sozialrathaus Sachsenhausen
Paradiesgasse 8
60594 Frankfurt am Main

☎

212-33811

Sozialrathaus Höchst
Palleskestraße 14
65929 Frankfurt am Main

☎

212-45527

Sozialrathaus Dornbusch
Am Grünhof 10
60320 Frankfurt am Main

☎

212-70735

Osoby pobierające zasiłek
określony w ustawie o ubieganiu
się o azyl:

Sport, muzyka, edukacja

Besonderer Dienst 4
Mainzer Landstr. 291
60326 Frankfurt

☎

212-70009

Osoby pobierające dodatek
mieszkaniowy [Wohngeld] lub
dodatek do zasiłku rodzinnego
[Kinderzuschlag]:
Jugend- und Sozialamt
Team 51.A66
Eschersheimer Landstr. 241249
60320 Frankfurt am Main

☎

212-33133

Chancen für Kinder,
Młodzież i młode
osoby dorosłe

Drodzy rodzice,
Jak wszystkie matki i ojcowie
chcielibyście dla swoich dzieci
wszystkiego, co najlepsze. Władze
Frankfurtu nad Menem chcą
Państwa wspierać w tym dążeniu.
Naszym celem jest zapewnienie
wszystkim dzieciom i młodzieży
optymalnych szans rozwoju.
Wspieramy i pomagamy dziewczętom i chłopcom,
których rodzice mają niskie dochody i skrupulatnie
liczą każdy cent.
Dlatego chcielibyśmy zwrócić uwagę na pakiet na rzecz
edukacji i uczestnictwa społecznego. Możemy udzielić
wsparcia w wielu przypadkach, czy to będzie
członkowstwo w klubie sportowym, obiady w szkole lub
wycieczka szkolna do muzeum. W niniejszej ulotce
znajdą Państwo informacje o możliwościach wsparcia.
Pracownicy Jobcenter Frankfurt i ośrodków
społecznych [Sozialrathaus] chętnie udzielą informacji
o warunkach, na jakich możemy w całości lub
częściowo pokryć koszty opłat członkowskich, nauki
gry na instrumencie lub inne koszty. Cieszyłabym się,
gdyby Państwo zechcieli skorzystać z tych możliwości.

Radna prof. dr Daniela Birkenfeld
specj. ds. pomocy społecznej, seniorów, młodzieży i prawa

Jakie świadczenia obejmuje pakiet na rzecz
edukacji i uczestnictwa społecznego?

Do kogo skierowany jest pakiet
na rzecz edukacji i uczestnictwa
społecznego?
Dzieci i młodzież mają prawo do świadczeń na rzecz
edukacji i uczestnictwa społecznego, jeżeli ich rodzice
pobierają jedno z poniższych świadczeń:
•
•
•
•

dodatek do zasiłku rodzinnego [Kinderzuschlag]
dodatek mieszkaniowy [Wohngeld]
zasiłek dla bezrobotnych II [Arbeitslosengeld II]
świadczenie z tytułu podstawowego ubezpieczenia dla
osób starszych i w przypadku trwałego ograniczenia
zdolności zarobkowych [Grundsicherung im Alter und
bei dauerhafter Erwerbsminderung]
• zasiłek na utrzymanie [Hilfe zum Lebensunterhalt]
• świadczenia określone w ustawie o ubieganiu się o azyl
[Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz]
lub jeżeli rodzice dysponują niewielkimi dochodami i
dotychczas nie otrzymują żadnego z wymienionych
wyżej świadczeń.
Prawo do świadczenia na rzecz edukacji i uczestnictwa
społecznego mają także osoby dorosłe do 25. roku życia,
które uczą się i nie uzyskują własnych dochodów.

Jak otrzymać wsparcie?
Aby skorzystać ze świadczeń przewidzianych w pakiecie
na rzecz edukacji i uczestnictwa społecznego, wystarczy
nieformalne zgłoszenie, również pocztą elektroniczną.
Od 01.08.2019 złożenie oddzielnego wniosku jest
konieczne tylko w przypadku dodatku na korepetycje.
Wszystkie inne świadczenia na rzecz edukacji i
uczestnictwa społecznego przyznawane są automatycznie
po przedłożeniu odpowiednich zaświadczeń.

• Kwota zryczałtowana (w dwóch ratach) na rok
szkolny przeznaczona na wyprawkę szkolną, np.
kredki, tornister i inne przybory szkolne
• 15 euro miesięcznie na uczestnictwo społeczne i
dodatek na pokrycie kosztów zajęć sportowych,
kulturalnych i innych (np. opłata za zajęcia w szkole
muzycznej lub składka członkowska w klubie
sportowym)
• Pokrycie kosztów zbiorowych obiadów w szkole lub
przedszkolu
• Pokrycie kosztów wycieczek jednodniowych ze szkoły lub
przedszkola
• Pokrycie kosztów kilkudniowych wycieczek szkolnych lub
kilkudniowych wycieczek organizowanych przez przedszkola
•

Pokrycie kosztów korepetycji i innego wsparcia w nauce

• Pokrycie kosztów dojazdów do
szkoły, jeżeli do najbliższej szkoły
można dotrzeć tylko autobusem
lub koleją, szkoła znajduje się w
odległości większej niż 3
kilometry, a koszty biletu nie są
pokrywane przez inne instytucje,
na przykład miejski urząd
ds. edukacji

[Stadtschulamt ]

