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Eğitim ve Katılım Paketi
Çocuğ
Çocuğunun
Bakımı Çocuk Yuvasında veya
Çocuk Bakıcısınd
da Yapılan Anne-Babalar İçin
çin Bilgilendirme Metni
–

Sevgili Anne-Babalar,

–

Yardıma muhtaç çocuk ve gençlerin topluluk içerisinde
içer
sosyal, kültürel ve sportif
aktivitelere katılım sağlayabilmeleri
ğlayabilmeleri için eğitim ve katılım
atılım yardımı alma hakları vardır.

Eğitim
itim ve Katılım Yardımı Kimlere Verilir?

Çocuklar ve gençler kendileri veya anne-babaları
anne
işsizlik
sizlik parası II, sosyal para, sosyal
yardım, çocuk yardımı, kira yardımı veya mültecilere yardım yasası kapsamında yardım
almaları durumunda yararlanabilirler.

Eğitim
itim Paketi Hangi Yardımları Kapsar?

–

•

Çocuk yuvasının
sının düzenlediği
düzenledi günübirlik gezilere katılım masrafının üstlenilmesi

•

Çocuk yuvasıı veya çocuk bakıcısının düzenlediği
düzenledi i birkaç günlük gezilere katılım
masrafının üstlenilmesi

•

Çocuk
uk yuvası ve çocuk bakıcısında verilen öğlen yemeğine
ğine katkı yardımı (ayda
3 Avro)

•

Topluluk içerisinde sosyal ve kültürel yaşama
ya ama katılım masraflarının üstlenilmesi
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Başvurumu Nereye Yapabilirim?

Eğitim ve katılım paketindeki yardımlardan yararlanmak için başvurunuzu yardım için
başvurduğunuz daireye yani İş ve İşçi Bulma Dairesi (Jobcenter), Sosyal Yardım Dairesi
(Sozialamt), Mülteciler İçin Merkezi Yardım Dairesi (ZLA) veya Kira Yardımı Dairesi’ne
(Wohngeldstelle) yapmanız gerekir. (Kira Yardımı Dairesi aynı zamanda Federal Çocuk
Parası Yasası’nın 6b maddesi uyarınca (§ 6b BKGG) çocuk yardımı alma hakkı olan
kişilerin bağlı bulunduğu dairedir). Bunun üzerine yetkili daire, cüzdana sahip olmaktan
doğan haklarınızı kullanmaya yetkili olduğunuza dair bir belge ve gerektiğinde
çocuğunuzla ilgili fotoğraflı „berlinpass-BuT“ cüzdanını verir. „berlinpass-BuT“ cüzdanı,
eğitim paketinde yer alan yardımlardan yararlanmanın yanı sıra aynı “normal”
berlinpass cüzdanında olduğu gibi kültürel, sportif ve boş zamanlarda yapılan faaliyetler
için giriş ücretinde indirim yapılmasını sağlar.
http://www.berlin.de/sen/soziales/sicherung/berlinpass/ internet adresinden bilgilere,
sunulan hizmetlere ve indirimlere ulaşabilirsiniz.

Yardımları Nasıl Alabilirim?

●Yukarıda bahsedilen „berlinpass-BuT“ cüzdanı en kısa süre içerisinde çocuğunuzun
gittiği çocuk yuvasına ibraz edilmek zorundadır. Bunu yaptıktan sonra onaylı süre
boyunca çocuk yuvasında verilen öğle yemeği için katkı yardımı alabilirsiniz. Bu süre
zarfında çocuğunuz ayrıca çocuk yuvasının günübirlik gezilerine ücretsiz olarak
katılabilir. Çocuğunuzun bakımı çocuk bakıcısı tarafından yapıldığı durumda ise
„berlinpass-BuT“ cüzdanını gençlik dairesine ibraz etmeniz gereklidir. „berlinpass-BuT“
cüzdanının süresi dolmadan uzatılması için zamanında başvuruda bulunun, lütfen.

● Çocuk yuvası veya çocuk bakıcısıyla yapılan birkaç günlük geziler için masrafların
üstlenilmesi başvurusunu bağlı bulunduğunuz daireye yapın. Bunun için ayrı bir başvuru
formu bulunmaktadır ve çocuk yuvası/çocuk bakıcısı da gerekli bilgileri bu forma
kaydeder.

●18 yaşın altında olan çocuklar ve gençler için topluluk içerisinde sosyal ve kültürel
yaşama (spor, oyun, kültür, örgütlenen serbest zaman etkinlikleri) katılabilmeleri için
yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.
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Bu kapsamda örneğin dernek ve üyelik aidatları dikkate alınabilir. Bu yardımın miktarı
ayda 10 Avro ile sınırlıdır. Bu rakam güncel onaylı süre kapsamında, örneğin gençlik
yardım kuruluşlarının okul tatillerinde sunduğu aktiviteler için, birkaç ay için topluca
verilebilir. Hizmeti sunan kuruluşlar (örneğin, gençlik dernekleri, spor dernekleri, müzik
okulları) hizmeti sunmadan önce size hizmetin türünü, başlangıç tarihini ve masrafını
içeren bir yazı vermek zorundalar. Başvurunuzun üzerinde hizmeti sunan kuruluşun
banka hesap bilgilerini belirtiniz. Bu yazıyla birlikte bağlı bulunduğunuz yetkili daireye
(yani İş ve İşçi Bulma Dairesi, Sosyal Yardım Dairesi, Mülteciler İçin Merkezi Yardım
Dairesi veya Kira Yardımı Dairesi) katkı yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz.

1 Ağustos 2013 tarihinden itibaren çocuğunuz için örneğin dernek üyelik masraflarına
sunulan katkının yanı sıra gerekli donanımların veya bunları ödünç almak için ödenmesi
gereken para için de katkı yardımı talebinde bulunabilirsiniz. Ancak başvurulan yardım
daha önce başvurulan katılım sunumuyla bağlantılı olmak zorundadır. Yardım hakkı
yılda 120 Avro ile sınırlıdır. Sizin ödemeniz gereken katkı payı bu durumda bir defaya
mahsus olmak üzere 30 Avro’dur. Donamım veya ödünç almak için yaptığınız
harcamanın faturasını bağlı bulunduğunuz daireye verdiğinizde size en fazla 90 Avro’luk
bir meblağ geri ödenir.

Daha fazla bilgiye ve başvuru formuna aşağıdaki internet adresinden
ulaşabilirsiniz: http://www.berlin.de/sen/bjw/bildungspaket/.
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