Федерална програма

„Интеграционен курс с дете: основи
за бъдещето“
Уважаеми участници в интеграционния курс,
Курсът предлага наглеждане на дете, за да сте спокойни, че детето ви е добре по време
на обучението.
Занималнята за деца се финансира от федералната програма „Интеграционен курс с
дете: основи за бъдещето“ на Федералното министерство по въпросите на семейството, възрастните хора, жените и младежите в сътрудничество с Федералното министерство на вътрешните работи и родината.
Може да ползвате услугата за гледане на дете по време на курса, ако детето ви не ползва редовна услуга за гледане на деца, т. е. детето ви не посещава детски ясли, детска
градина или друг вид обгрижване на деца и още не е тръгнало на училище. По този начин може да съчетаете семейството и обучението си.
Ако желаете да се възползвате от тази възможност, обърнете внимание на следното:
•

За прехвърляне на задължението за надзор и използване на тази възможност се
изисква действаща регистрация на детето от законните им настойници (обикновено родителите).

•

Това означава: по принцип и двамата родители (майката и бащата) трябва да са
съгласни с гледането на детето и двамата трябва да подпишат регистрацията.

•

Когато само единият родител има родителски права, той решава сам дали да
ползва възможността за наглеждане на дете в рамките на интеграционния курс
и сам подписва заявлението за регистрация.

•

Когато само един родител (майката или бащата) се подпише, към заявлението
за регистрация трябва да се приложи един от следните документи:
a)

пълномощно от другия родител, че е съгласен да се извърши регистрирането (валидно пълномощно за упражняване на родителските права; то
може да е изпратено и по електронна поща, WhatsApp или SMS, ако е
ясно, че е от другия родител) или
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б)

решение на съд по семейните въпроси, от което да е видно, че правото
да реши регистрирането в група за гледане на дете в рамките на интеграционен курс е предоставено на родителя, който е подписал заявлението
за регистриране, или

в)

решение на съд по семейните въпроси, с което се постановява, че родителските права на другия родител понастоящем не се упражняват (привременната заповед може да бъде издадена в случай на спешност, напр.
когато не може да се установи контакт с другия родител, тъй като той все
още е в неизвестност), или

г)

решение на съд по семейните въпроси, с което се постановява, че родителските права са прехвърлени изцяло или отчасти в дела „регистриране
за гледане, респ. занимаване, на дете“ на извършващия регистриранията родител, или

д)

информация от регистъра за попечителство за изцяло предоставени родителски права на родителя, който записва детето от компетентната
Служба за закрила детето и младежта [Jugendamt].

При въпроси или нужда от съдействие при тези стъпки се свържете с нас, за да намерим заедно решение.
Желаем ви успех в курса, а на детето/децата ви – приятно прекарване в занималнята!
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