Міська адміністрація Майнца
Офіс у справах молоді та сім‘ї
Дитячі садки/догляд за дітьми
Вежа Боніфація А, 9 поверх
Рабанусштрассе 3
55118 Майнц

Служба догляду за дитиною
Кімната 9.2.17
Тел. 06131 12-2488 | 12-4054
Факс 06131 12-2890
kindertagespflege@stadt.mainz.de

Landeshauptstadt Mainz
Amt für Jugend und Familie
Kindertagesstätten/Kindertagespflege
Bonifazius-Turm A, 9.OG
Rhabanusstraße 3
55118 Mainz

Запис тільки після підтвердження по телефону

Заява про фінансування місця для дитини
в дитячому садку відповідно до § 23 SGB VIII
Eingang beim Amt für Jugend und Familie

I. Інформація щодо заяви
Перша заява
від

Зміна часу догляду (повторна заява)
Акліматизація в період з
до

Важливо: фінансування можливе не раніше, ніж з місяця подачі заявки!

1. Дитина, для якої запитується субсидія
Прізвище

Ім‘я/імена

Громадянство

Дата народження

Вулиця / номер будинку

поштовий індекс / місто

чоловічий

жіночий

різний

2. Працівник денного догляду
Прізвище

Ім‘я/імена

Вулиця / номер будинку

поштовий індекс / місто

Телефон

Дата народження

3. Законний опікун
Прізвище 1. Законний опікун

Ім’я/імена 1. Законний опікун

Вулиця / номер будинку

поштовий індекс / місто

Електронна пошта (необхідна для передачі важливої інформації)

Телефон

Дата народження

Сімейний стан
одинокий/а
вдівець/вдова

одружений/а
розлучений/а
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зареєстрований у цивільному шлюбі
проживаю окремо (для одружених)
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Прізвище 2. Законний опікун

Ім’я/імена 2. Законний опікун

Вулиця / номер будинку

поштовий індекс / місто

Електронна пошта (необхідна для передачі важливої інформації)

Телефон

Сімейний стан
одружений/а
розлучений/а

одинокий/а
вдівець/вдова

зареєстрований у цивільному шлюбі
проживаю окремо (для одружених)

4. Використання пропозиції денного догляду
до 35 годин на тиждень
від 36 годин або догляд протягом першого року життя
(Потрібний доказ роботи/навчання/вивчення професії/інше)

Причина використання денного догляду
1. Законний опікун:
з/від

робота

робочий час щоденно

2. Законний опікун:
з/від

робота

робочий час щоденно

навчання

вивчення професії

інше:

час у дорозі щоденно

навчання

вивчення професії

інше:

час у дорозі щоденно

5. Інші діти обох батьків / також зведені брати і сестри
проживають в
спільній оселі

прізвище / ім’я

дата народження

прізвище / ім’я

дата народження

спільній оселі

прізвище / ім’я

дата народження

проживають в
спільній оселі

проживають в

6. Необхідні підтверджуючі документи додайте будь ласка до заяви
до 35 годин на тиждень
a. договір про догляд з вихователем
від 36 годин або догляд протягом першого року життя
a. договір про догляд з вихователем
b. Табель обліку робочого часу від роботодавця (скільки відпрацьованих днів/годин на тиждень)
7. Батьківський внесок, який сплачується відповідно до розділу 90, параграф 1 № 3 SGB VIII/
визнання максимального внеску
Я / ми признаємо визначений максимальний внесок (Скоригований чистий дохід становить понад 6150,00 євро на місяць)
так
Підпис 1. Законний опікун 			

Підпис 1. Законний опікун

ні, просимо розрахувати батьківський внесок
моїй дитині вже 2 роки (Від 2-х річного віку дитини до початку школи батьківська плата не стягується)
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8. Огляд матеріальних обставин для визначення/нарахування батьківського внеску
(згідно з § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII)

a. Дохід (щомісячно)

Приклади: чистий заробіток, пенсійний дохід, виплати для забезпечення прожиткового мінімуму (ALG II), допомоги по догляду за
дитиною, Допомога на дитину, батьківська допомога, аліменти (приватне право), лікарняні, BAföG, стипендії, інше

b. Додаткові витрати (щомісячно)

Приклади: страхування домашнього господарства, приватної відповідальності, від нещасних випадків, страхування по інвалідності,
Riester, витрати на проїзд до роботи, аліменти на дітей, які не проживають у спільній оселі, профспілкові внески, приватне медичне
страхування тощо

c. Довідка про виплату допомоги на дитину
Будь ласка, додайте відповідні підтверджуючі документи до заяви щодо інформації, яку ви надали
відповідно до пункту 8 (лише виписки з банківського рахунку буде не достатньо). Поліси
капіталоутворюючого страхування не визнаються. Інформація в цій заяві збирається для перевірки
необхідності надання допомоги.
Ви зобов’язані надавати цю інформацію відповідно до § 97a SGB VIII.
Субсидії на догляд за дитиною можуть бути затверджені та виплачені лише після оформлення всіх
документів, а особа вихователя перевірена Управлінням у справах молоді та сім’ї.
II. Пояснення
Я/ми підтверджуємо, що надана нами вище інформація є повною та правильною в усіх відношеннях. Нам
відомо, що неправильна та неповна інформація, а також ненадання повідомлень про зміни можуть
призвести до того, що незаконно отримані виплати мають бути нами відшкодовані.
Я/ми надамо інформацію про мої/наші доходи та доходи моєї/нашої дитини та іншу відповідну інформацію
чи довідки або додамо їх пізніше і без додаткового запиту. Будь-які зміни в моєму/нашому доході ми
негайно задокументуємо та повідомимо Управлінню у справах молоді та сім’ї.
Мені/нам повідомили, що до коштів по догляду за дитиною необхідно сплачувати батьківський внесок.
(§ 90 SGB VIII). Я/Ми запевняємо, що вся інформація була надана у міру наших знань і переконань.

Інформацію про використання ваших даних можна знайти на сайті www.mainz.de/dsgvo.

Місто / дата 			

1. Законний опікун 		

Formularnummer: 51_0003_KY | Stand: 02.5.2022 | 11.47 Uhr		

2. Законний опікун
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