
Пільги на навчання та розвиток
Завдяки пільгам на навчання та розвиток через державну соціальну 

допомогу відповідно до SGB II (Закону про соціальне забезпечення) діти 

та молодь отримують можливість активніше брати участь у соціальному 

і культурному житті громади. При подачі заявки на пільги відповідно до 

SGB II, заявка на навчання та розвиток подається автоматично.



Це право надається учням та 

ученицям до 25років, що відвідують 

звичайну школу і не отримують 

державну стипендію (BAföG) , учням 

професійного навчання (Ausbildung), 

а також дітям дитячого дошкільного 

закладу денного перебування 

або дітям, що відвідують групу 

продовженого дня. Автоматичне 

покриття витрат на навчання та 

розвиток у Райнланд-Пфальц не 

можливе, оскільки існує спеціальне 

регіональне регулювання. Але Ви 

можете подати заявку до Управління 

освіти у Трірі: вул. Sichelstraße 8, 

54290 Tрір, тел. 0651 718 0.

здійснюватися двома частинами: на 

початку навчального року (01.08)  

та на початку 2-го півріччя (01.02). 

Витрати на матеріали, які необхідно 

регулярно купляти, такі як ручки, 

олівці, зошити,

 

 на проживання. Для отримання 

інформації про позику підручників та 

щоб подати заявку на безкоштовні 

навчальні матеріали у Трірі, 

зв’яжіться з міським відділом освіти 

Тріра.

На допомогу для підтримки у 

навчанні згідно з § 28 5-ого абзацу 

SGBII  необхідно подаватися окремо.

Заявка має зворотну силу до 

першого числа місяця, в якому було 

подано заявку.

Підтримка  в навчанні надається 

учням віком до 25 років, якщо 

вона підходить як доповнення 

до  шкільних пропозицій, а також 

необхідна для досягнення основних 

встановлених цілей навчання. 

Витрати покриваються до погодинно 

та оплачуються безпосередньо 

постачальнику.

Щоб подати заявку, потрібні:

- спеціальна заявка у підтримці 

навчання

- форма від вчителя відповідного 

предмета, як підтвердження зі школи 

(Ви можете отримати обидві форми 

онлайн на www.jobcenter-trier-stadt.

de або за запитом у вашому центрі 

зайнятості)

- Копії двох останніх сертифікатів 

Екскурсії та багатоденні поїздки з класом    

(школа/дитсадок/група продовженого дня) 

Хто має право на пільги?

Підтримка у навчанні   

шкільного Ωрюкзака та 

спортивного інвентаря, 

особисте шкільне 

приладдя  включає 

також матеріали для 

для письма, арифметики 

та малювання, такі як 

ручки, кольорові  олівці, 

циркулі чи квадрати. Виплати 

на шкільне приладдя 

становлять 156 євро на 

рік. Додаткова заявка 

не потрібна. Проте 

необхідно пред’явити 

шкільний табель. 

 Оплата буде
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Шкільні потреби    

Завдяки пільгам на навчання та розвиток через 

державну соціальну допомогу відповідно до 

SGB II (Закону про соціальне забезпечення) 

діти та молодь отримують можливість 

активніше брати участь у соціальному і 

культурному житті громади. При подачі заявки 

на пільги відповідно до SGB II, заявка на 

навчання та розвиток подається автоматично.



Учні молодше 18 років, що 

відвідують загальноосвітню школу 

і не отримують державної стипендії 

(BÄföG або BAB), а також діти, 

які перебувають у дитсадку або 

у групі продовженого дня, мають 

право брати участь у соціально-

культурному житті.

Ця послуга спрямована на те, щоб 

діти та молодь могли інтегруватися 

у гуртки та інші спільноти, 

налагоджувати контакти зі своїми 

однолітками та розвивати свої 

таланти та навички. Для цього 

надаються додаткові послуги 

вартістю не більше 15 євро на місяць. 

Вони можуть використовуватися 

для сплати членських внесків у 

спортивних та/ або музичних клубах.

Можна зберегти суми, наприклад для 

фінансування таборів відпочинку 

або подібних закладів. Важливо, 

щоб Ви завжди надсилали рахунок 

на членські внески до Центру 

зайнятості міста Трір.

Послуга діє окремо на:

- Членські внески зі сфери  

 спорту, ігор, культури та  

 спілкування (наприклад,  

 футбольний клуб,  

 танцювальний клуб тощо),

- уроки з художніх предметів  

 (наприклад, уроки музики),

- керовані заходи з культурної  

 освіти (наприклад, 

 відвідування музеїв),

- Участь у заходах дозвілля  

 (наприклад табір скаутів,  

 театральні заходи).

Як правило, харчування в обід 

входить до стандартних потреб 

дітей та молоді. Обід у школі або 

у дитсадку зазвичай дорожчий, 

ніж обід вдома. Таким чином, ці 

додаткові витрати компенсуються 

пільгами на освіту та розвиток. Існує 

дотація на витрати на обід у освітніх 

закладах. Батьки не повинні платити. 

Кошти відшкодовуються установі 

центром зайнятості. Іноді батьки 

хочуть оплатити обід безпосередньо 

в закладі. Якщо Ви оплачуєте обід у 

школі чи дитсадку 

Покрити витрати на обід у 

дошкільному закладі в рамках Educa-

tion & Participation можна лише в тому 

випадку, якщо група продовженого 

дня уклала угоду про співпрацю 

зі школою, і остання відповідає за 

харчування. Ви можете дізнатися, 

чи це так, у центрі зайнятості чи у 

вашому закладі догляду за дитиною.

Допомога на харчування (обід) у школі

Участь у громадському та культурному житті
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При виникненні запитань звертайтеся будь ласка до:

Jobcenter (Центр зайнятості) 

міста Трір 

Gneisenaustr. 38

54294 Trier (Трір)

Для особистого візиту необхідно записатися на прийом: Звертайтеся до  

нас за телефоном або через електронну пошту.

Телефон: 0651 205 7000

E-Mail: jobcenter-trier@jobcenter-ge.de; Тема: BUT

Додаткова інформація на:

www.jobcenter-trier-stadt.de/leistungsabteilung/bildung-und-teilhabe

Koнтактик отримати схвалення?

06 07

Якщо заявка на отримання пільг відповідно до SGB II подана, і діти до 25 років 

живуть у спільноті з однаковими потребами (наприклад спільне проживання 

працездатних батьків з працездатними дітьми--до 25 р., то автоматично 

створюється і заявка на пільги на навчання та розвиток (BuT).

Пільги на навчання та розвиток будуть ухвалені протягом відповідного періоду 

схвалення пільг згідно з SGB II (Законом про соціальне забезпечення). 

Приклад: якщо Ви отримуєте звичайні пільги  тривалістю з січня по червень, 

то Вам також будуть схвалені і пільги на навчання та розвиток. Важливо, щоб 

Ви завжди надавали відповідні чеки (наприклад листи батькам зі школи чи 

з дитсадка) та докази про сплату (квитанції/ виписки з банківського рахунку/ 

рахунки-фактури), щоб Вам могли відшкодували затрати. 

Можна подавати ще не оплачені рахунки зі шкіл, дошкільних закладів, 

об’єднань тощо. Тоді Центр зайнятості розраховується безпосередньо з 

постачальниками послуг. Або Ви можете оплатити рахунок самостійно, а 

потім надайте, будь ласка, підтвердження оплати. Вам буде повернута сума. 




