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Landkreis Nordwestmecklenburg - Fachdienst Jugend 
Rostocker Straße 76 
23970 Wismar (Postanschrift) 
 

Dienstgebäude:  Dienstgebäude: 
Börzower Weg 3 und Rostocker Straße 76 
23936 Grevesmühlen 23970 Wismar 
 
Frau Bachmann Tel. 03841/3040-5180 M.Bachmann@nordwestmecklenburg.de 
Frau Braatz Tel. 03841/3040-5184 F.Braatz@nordwestmecklenburg.de 
Frau Brunzlow Tel. 03841/3040-5183 M.Brunzlow@nordwestmecklenburg.de 
Frau Kistel Tel. 03841/3040-5182 N.Kistel@nordwestmecklenburg.de 
Frau Thieß Tel. 03841/3040-5102 S.Thiess@nordwestmecklenburg.de 
Frau Mörl Tel. 03841/3040-5181 I.Moerl@nordwestmecklenburg.de 

 
Листівка про припущення вартості харчування 
(дитячі заклади та дитячий садок) 
 

Вимоги: 
 
- є договір про догляд 
 

- діти регулярно відвідують заклад 
 
Подача заяви: 
 

До відділу молоді необхідно надати такі КОПІЇ: 
 
      •     договір на догляд з центром денного догляду або працівником денного догляду 

• рішення про допомогу по безробіттю II, рішення про надання житлової допомоги,   
рішення про допомогу на дитину, рішення про допомогу на прожитковий мінімум або 
базове забезпечення, рішення про виплату допомоги відповідно до Закону про 
допомогу шукачам притулку 
 

Примітка: якщо ви отримуєте одну з вищезгаданих послуг, додаткові документи не 
потрібні. 

 
Якщо ви не отримуєте жодної з перерахованих вище послуг, потрібні такі докази: 
 

• поточний документ, що підтверджує доходи (звiт про заробітню плату, повідомлення 
про допомогу по безробіттю, повідомлення про батьківську допомогу, повідомлення 
про пенсію, повідомлення Bafög або BAB тощо) 

 
• для самозайнятості: остання оцінка податку на прибуток та поточний баланс, 

розрахунок надлишку доходу або оцінка бізнесу (BWA) 
            - приватне медичне та пенсійне страхування 
            - повідомлення про стартову субсидію (за наявності) 
 

• допомога на дитину/ аліменти/ аванс на аліменти (достатньо виписки з рахунку) 
            у разі власного будинку: поточний кредитний сертифікат, поточні рахунки за сміття,   
            воду, обслуговування септика, сажочист, податок на нерухомість 
 

• договір оренди 
 

• поточні страхові поліси (вміст домашнього господарства + особиста відповідальність 
+ пенсія Riester + страхування будинку для власного будинку) 
 

• виплати за утримання/інші витрати (наприклад, погашення BaföG) 
 

• чи користуетесь ви приватним автомобілем, щоб дістатися до роботи? (в одну 
сторону в км) 
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• Договір автокредиту (за наявності) 
  

 
Ви повинні будете оплачувати витрати на харчування, поки не 
отримаєте письмове повідомлення від служби з питань молоді про 
те, що вони беруть цi витрати на себе! 
Заявка не означає автоматичного прийняття! 
 
Якщо ви отримаєте від нас повідомлення про схвалення (поглинання), витрати на 
проживання покриватимуться з місяця, в якому було подано заявку. Витрати на харчування 
оплачуються на рахунок постачальника закладу або денного працівника. 
 
Тривалість оплати: 
 
Немає юридичного права брати на себе витрати службою з питань  молоді. 
Виплати будуть припинені, якщо вимоги більше не будуть виконуватися. Про це потрібно 
негайно повідомити. 
 
Про будь-які зміни потрібно повідомляти негайно і без запиту! 
Якщо заявник отримує витрати по догляду за дитиною без обґрунтування, сплачена сума 
має бути повернена. 
 
 
 
Відповідно до SGB X, першочергове подання заявки на отримання житлової допомоги 

та авансу на утримання послуги!!! 
 


