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Biroul pentru Tineret include asistența pentru copii și tineret din Crailsheim. Acestea includ 
ofertele de Asistență Socială Școlară, Asistența Deschisă pentru tineret, Asistența Mobilă pentru 
tineret și activitățile din perioada sărbătorilor. Cu diversele sale domenii de interes, Biroul pentru 
tineret oferă copiilor și tinerilor sprijin orientat spre nevoi, consiliere și îndrumare pe toate 
subiectele specifice tinerilor. Prin activitatea sa, echipa Biroului de tineret dorește să sprijine 
tinerii în dezvoltarea lor personală și socială și să le dea impulsuri pentru a ajuta la modelarea 
mediului lor de viață. 
 
Asistență Socială Școlară 
Sarcina asistenței sociale școlare este de a oferi consiliere socio-educativă, însoțire și sprijin 
elevilor, profesorilor, conducerii școlii și părinților, precum și oferte individuale de grup, de clasă 
și de prevenire. Asistența socială școlară este o ofertă de sprijin cu prag scăzut, voluntară, care 
este supusă confidențialității și formează o parte importantă a comunității școlare. Fiecare școală 
municipală din Crailsheim deține o astfel de Asistență Socială Școlară. 
 
Asistența Deschisă pentru tineret 
În Crailsheim, Asistența Deschisă pentru copii și tineri se desfășoară în diferitele spații pentru 
tineri din cartierele orașului. Încăperile sunt locuri de întâlnire deschise care oferă tinerilor 
spațiu pentru a se dezvolta în timpul liber. Persoanele de contact de încredere oferă sprijin și 
permit medierea unui ajutor specific. 
Creșterea și dezvoltarea tinerilor este însoțită de oferte individuale care sunt orientate către 
situațiile și nevoile de viață ale acestora. Pentru tineri, întâlnirile din aceste încăperi de tineret 
reprezintă o completare importantă la viața școlară și de familie. 
 
Asistența Mobilă pentru tineret 
Asistența Mobilă pentru tineret variază de la discuții unu-la-unu la căutare de locuri pentru 
pregătirea profesională sau locuri de muncă până la activități de petrecere a timpului liber. 
Prin asistența mobilă de pe stradă se fac și se aprofundează contacte, cu accent pe tinerii care 
se află în situații dificile de viață. 
În consilierea individuală, problemele dumneavoastră sunt luate în serios și împreună se 
caută soluțiile potrivite. Proiectele individuale și ofertele de grup oferă posibilitatea de a 
experimenta împreună activități de petrecere a timpului liber. 
  
Timp liber și distracție în vacanță 
Orașul Crailsheim le permite tuturor copiilor și tinerilor să experimenteze o varietate de 
activități în timpul vacanțelor. Angajații Biroului de tineret de la Asistența Socială Școlară, 
Asistență Deschisă pentru tineret și Asistența Mobilă pentru tineret organizează în comun 
activități pentru copii și tineri, care sunt îmbogățite cu alte oferte de la numeroși parteneri 
de cooperare. Acestea includ atât activități și programe stabilite pe tot parcursul anului, cât 
și un program variat cu activități noi, despre care se găsesc informații online, pe pagina  
www.jugendbuero-crailsheim.feripro.de. Pe lângă ofertele de vacanță mai mari, sălile de 
tineret sunt deschise și în perioada vacanțelor și oferă activități cu prag scăzut. 
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Informațiile actuale, datele de contact ale angajaților și locațiile Biroului pentru tineret pot 
fi găsite pe următoarea pagină: https://www.jugendbuero-crailsheim.de/ 
 
 
 

 
Ajutor financiar pentru familii 
 
Nu toți părinții cunosc oportunitățile pe care sprijinul financiar le oferă familiilor. Dorim să 
informăm despre acest lucru și să ne asigurăm că niciun copil nu este exclus. 
 
 
Există subvenția pentru locuință - Wohngeld? 
Subvenția pentru locuință este o subvenție finanțată de stat pentru costurile spațiului de locuit 
utilizat. Subvenția pentru locuință este destinată să ajute gospodăriile să suporte costurile 
locuinței și să permită o viață adecvată, favorabilă familiei. Chiriașii pot primi subvenția pentru 
locuință ca „subvenție pentru chirie”, iar proprietarii de case sau apartamente, locuite de 
proprietarii înșiși ca „subvenție de sarcini”. 
 
Pe cine pot contacta? 
Primăria Crailsheim - Biroul pentru Subvenția pentru locuințe (Wohngeldstelle) -07951-403-1211 - 
wohngeld@crailsheim.de 
 
 
Ce este Alocația suplimentară pentru copii- Kinderzuschlag? 
Alocația suplimentară pentru copii este un sprijin de bază pentru familiile cu venituri mici, care 
acționează ca un supliment la alocația pentru copii. Dacă o familie primește alocație 
suplimentară pentru copii depinde de fiecare caz. Depinde în special de numărul de copii, de 
vârsta acestora și de costurile locuinței. 
 
Pe cine pot contacta? 
Familienkasse BaWü - 0800 4 555530 (gratuit) - www.kinderzuschlag.de 
 
 
Cine are dreptul la Pachetul educațional - Bildungspaket? 
Copiii și tinerii au nevoie de oportunități bune de educație și participare. Acest lucru este valabil 
mai ales dacă familia nu are suficiente mijloace financiare. 
Pachetul educațional îi ajută pe acești copii să poată participa la cluburi sportive, școli de muzică 
sau oferte de vacanță. În plus, există sprijin pentru nevoile personale la rechizitele școlare, sprijin 
pentru învățare și excursii cu clasa. 
Există un Pachet școlar de start pentru începutul noului an școlar, părinții nu trebuie să 
plătească o contribuție proprie pentru masa de prânz în grădiniță și școală sau pentru 
transportul școlar, iar toată lumea poate beneficia de suport individual educațional. 
 
Pe cine pot contacta? 
Jobcenter Schwäbisch Hall - Crailsheim - 07951-9490-583 
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Aveți curaj! În cazul în care aveți îndoieli vă recomandăm să depuneți întotdeauna o cerere, 
posibilitățile fiind adesea subestimate. Toate aceste ajutoare financiare nu trebuie rambursate! 


