
Recklinghausen İlçesi Eğitim ve 
Katılım Programı

Eğitim ve katılımın 
kısa açıklaması

Eğitim ve katılımın kısa açıklaması
Eğitim ve Katılım Programının amacı, düşük gelirli aileler-
den gelen çocuk, ergen ve genç yetişkinleri teşvik etmek ve 
desteklemektir. Bu şekilde çocuk, ergen ve genç yetişkinler 
geleceğe yönelik daha iyi fırsatlara sahip olurlar. Program 
kapsamında okul malzemeleri alım yardımı, ek öğrenme 
desteği (özel ders), ortak öğle yemekleri veya sınıf gezileri 
gibi yardımlar dışında spor kulüplerine ödenecek üyelik ai-
datı ya da müzik okulu aidatı için de destek verilir.
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Türkisch



Eğitim ve Katılım Programından neler 
için destek verilir?

Geziler ve seyahatler
Okul, anaokulu veya gündüz çocuk bakımevi tarafından 
düzenlenen günübirlik geziler ve birkaç günlük seyahatle-
rin tüm masrafları karşılanır. Cep harçlığı ya da kişisel ih-
tiyaçlar için yapılan harcamalar ise karşılanmaz.

Okul gereçleri
Okul gereçlerine örneğin okul çantası, defter, kalem, resim 
ve çizim malzemeleri veya spor kıyafetleri aittir. Alman So-
syal Güvenlik Kanununun II. Kitabına göre “Hartz IV” 
yardımını alan ailelerin okul çağındaki çocukları için yapıla-
cak yardımlar toptan kabul edilir ve ailelere eğitim yılı 
başında 1 Ağustos tarihinde bunun üçte ikisi, ikinci yarıyılın 
başında da 1 Şubat tarihinde üçte biri ödenir. Erkenden 
okula başlayan veya 15 yaşından büyük çocuklar için ise 
velilerin öğrenci belgesi ibraz etmeleri gerekir. Hâlihazırda 
(Ocak 2022 itibariyle) yıllık toplam destek miktarı toplam 
156 Euro’dur. Bu tutar sonraki eğitim yıllarında düzenli 
olarak değiştirilir.

Okula ulaşım
En yakın okula veya özel gereksinimlere cevap veren bir 
okula vasıta olmadan ulaşamayan öğrencilerin gerekli ul-
aşım giderleri başkası tarafından karşılanmadığı sürece 
Eğitim ve Katılım Programından karşılanır.

 Öğrenme desteği
Okulun sunduğu öğrenme destekleri yeterli olmadığında, 
çocuğa okul dışında verilecek uygun bir öğrenme desteğinin 
masrafları, özellikle çocuğun sınıfta kalma tehlikesi varsa 
Eğitim ve Katılım Programından karşılanabilir. Ancak, daha 
iyi bir genel not ortalaması elde etmek veya daha yüksek bir 
okuldan diploma alabilmek için de program kapsamında 
destek alınması mümkündür.

Okul, anaokulu veya gündüz çocuk  
bakımevinde öğle yemeği
Çocuğun devam ettiği anaokulu, gündüz çocuk bakımevi 
veya okulun ortak öğle yemeği sunması durumunda bunun 
masrafları da Eğitim ve Katılım Programından karşılanır.

Sosyal ve kültürel hayata katılım
18 yaş altı tüm çocuk ve ergenler, boş zamanlarını akran-
larıyla birlikte sosyal bir ortamda geçirme imkânına sahip 
olmalıdır. Eğitim ve Katılım Programı bu amaçla kulüp üyeli-
kleri, yüzme kursları ve müzik derslerine girme veya çocuk 
ve gençlik kamplarına katılma desteği vermektedir. Bunun 
için her bir çocuk başına ayda 15 Euro yardım ödenir. Bu 
para çeşitli etkinliklere bölünebileceği gibi daha masraflı 
büyük bir aktivite için de biriktirilebilir.
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Eğitim ve Katılım Programının sunduğu 
desteklerden kimler yararlanabilir?
Aşağıdaki desteklerden birini almakta olup en fazla 25 
yaşını doldurmuş olan çocuk, ergen ve genç yetişkinlerin 
esas itibariyle Eğitim ve Katılım Programı desteklerinden 
de yararlanma hakkı vardır:

• Recklinghausen İlçesi Jobcenter tarafından ödenen 
işsizlik parası II (temel geçim güvencesi/Alman Sosyal 
Güvenlik Kanununun II. Kitabı veya “Hartz IV”)

• Geçim yardımı ve yaşlılık ya da işgücü kaybı durumunda 
ödenen temel geçim güvencesi (Alman Sosyal Güvenlik 
Kanununun XII. Kitabı veya sosyal yardım)

• Mülteciler Sosyal Yardım Kanununa göre yapılan 
yardımlar

• Kira Yardımı Kanunu gereğince yapılan kira yardımı

• Aile Yardımları Dairesinden alınan çocuk ödeneği

Desteklerden yararlanmak 
için ne yapmak gerekir?

Recklinghausen İlçesi İş Bulma Merkezi (Jobcenter Kreis 
Recklinghausen) kurumuna Alman Sosyal Güvenlik Kanun-
unun II. Kitabı uyarınca temel geçim güvencesi (Grundsi-
cherung) için başvuruda bulunduğunuzda otomatik olarak 
Eğitim ve Katılım Programı kapsamındaki destekleri de ta-
lep etmiş olursunuz. Herhangi bir ödeme yapılabilmesi için 
ilgili harcamaların belge ve makbuzlarını ibraz etmeniz ge-
rekir. Geziler ve seyahatler ile ek öğrenme desteği (özel 
ders) için doldurulması gereken ayrı formlar vardır.

Geçim yardımı ve yaşlılık ya da işgücü kaybı durumunda 
ödenen temel geçim güvencesi, Mülteciler Sosyal Yardım 
Kanununa göre yapılan yardımlar, kira yardımı veya çocuk 
ödeneği alan Recklinghausen ilçesindeki aileler, Eğitim ve 
Katılım Programı desteklerinden yararlanmak için otur-
dukları yerin belediyesine başvurmalıdırlar.

Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz?

Recklinghausen İlçesi Eğitim ve Katılım Programı  
hakkında daha fazla bilgi için bu karekod okutulabilir  
veya www.jobcenter-kreis-recklinghausen.de/but adresi 
ziyaret edilebilir.
Belirli soruları olan veliler ayrıca e-posta ile  
kreis-bildungspaket@vestische-arbeit.de adresine 
başvurabilirler.
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Başvurulacak belediye birimleri
Veliler, Recklinghausen İlçesi Eğitim ve Katılım Programı ile ilgili tüm sorularda Recklinghausen İlçesine bağlı 10 belediyenin 
yetkili birimlerine başvurabilirler. Yerel belediye görevlileri size konuyla ilgili tüm sorularda hizmet vermekten mutluluk duyar 
ve hak sahiplerine desteklerden yararlanmaları için yardımcı olacaktır.

Castrop-Rauxel
Sosyal İşler Bölümü / Eğitim ve Katılım Hizmetleri Ekibi
Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel
Telefon:  02305 106 -2423, -2487, -2657, -2817 ve -2828
e-posta: bundt-team@castrop-rauxel.de 

Marl 
Marl İş Bulma Şubesi  
(Alman Sosyal Güvenlik Kanunu II. Kitabının hukuk alanı)
Adolf-Grimme-Straße 4, 45747 Marl
Telefon: 02365 95397-655
e-posta: marl@vestische-arbeit.de 
Çalışma ve Sosyal İşler Dairesi / Eğitim ve Katılım
(tüm diğer hukuk alanları)
Bergstraße 228-230, 45768 Marl
Telefon: 02365 99-0

Datteln
Sosyal İşler Birimi / Eğitim ve Katılım
Genthiner Straße 8, 45711 Datteln 
Telefon:  02363 107-430 ve -421

Dorsten
Dorsten İş Bulma Şubesi / Eğitim ve Katılım
Bismarckstraße 1, 46284 Dorsten
Telefon:  02362 608-0
e-posta: Dorsten-Bildungspaket@vestische-arbeit.de 

Oer-Erkenschwick 
Oer-Erkenschwick İş Bulma Şubesi (Alman Sosyal Güvenlik 
Kanunu II. Kitabının hukuk alanı)
Am Ziegeleitor 3, 45739 Oer-Erkenschwick
Telefon: 02368 69996-0
e-posta: Oer-Erkenschwick-BUT@vestische-arbeit.de 
Sosyal İşler Bölümü (tüm diğer hukuk alanları)
Rathausplatz 1, Rathaus-Gebäude 2, 45739 Oer-Erkenschwick
Telefon: 02368 691-0 
Fax: 02368 691-287

Gladbeck
Sosyal İşler ve Konut-İkamet İşleri / Eğitim ve Katılım
Wilhelmstraße 8, 45964 Gladbeck
Telefon:  02043 99-2601
e-posta: but@stadt-gladbeck.de 

Haltern am See
Kamu Düzeni ve Sosyal İşler Dairesi / Eğitim ve Katılım
yeni belediye binası, Dr.-Conrads-Straße 1, 45721 Haltern am See 
Telefon:  02364 933-241 ve -219
e-posta: but@haltern.de 

Recklinghausen
Eğitim ve Spor Birimi / Eğitim ve Katılım
Friedrich-Ebert-Straße 40, 45659 Recklinghausen 
Telefon: 02361 50-0
e-posta: bildung-teilhabe@recklinghausen.de 

Herten
Eğitim ve Katılım
Kurt-Schumacher-Straße 2, 45699 Herten 
Telefon: 02366 303-0
e-posta: bildung-teilhabe@herten.de 

Waltrop
Eğitim ve Katılım
Münsterstraße 1, 45731 Waltrop 
Telefon: 02309 930-332
e-posta: mitarbeiter-but@waltrop.de 

Recklinghausen İlçesi adına Recklinghausen İlçesi İş Bulma Merkezi (Jobcenter Kreis Recklinghausen) tarafından hazırlanmıştır. 
Son değişiklik: Ocak 2022.


