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План робіт – Пояснення – Паспорт програми
Пояснення до програми субсидій № 34:
Підтримка розвитку мовленнєвих компетенцій у дітей дошкільного віку
IPR-№ 811 – Переселенці та міграція
1. Відповідальні фахові та оперативні адміністративні структури
Міністерство соціального захисту та інтеграції землі Гессен, адміністрація округу Дармштадт.
2. Нормативно-правова база або інші основи
Добровільні послуги згідно з Законом про бюджет;
Принципи надання фахової допомоги та субсидій за земельною програмою «Підтримка
розвитку мовленнєвих компетенцій у дітей дошкільного віку без достатніх знань німецької
мови від 20 грудня 2011 р.» (№ 02/2012, стор. 39).
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
А. Субсидії на підтримку навчальних заходів з розвитку мовленнєвих компетенцій у дітей
дошкільного віку у дитячих садках та закладах з підтримки сім’ї, також із залученням батьків.
Надання фінансування на підвищення кваліфікації вихователів та інших осіб, яку надають
послуги з розвитку мовленнєвих компетенцій.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Діяльність відповідає опису програми.
4. Зв’язок з політичними цілями
Забезпечення прийняття, розміщення та забезпечення біженців і переселенців з
орієнтуванням на потреби, сприяння інтеграції переселенців з головним акцентом на
сприяння розвитку молоді, збереження їхньої культури, а також забезпечення реабілітації від
наслідків війни, розділення сім’ї та націонал-соціалізму.
5.Отримувач (Реципієнт)
Комунальні та громадські організації.
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

Факт
2013

Факт
2012

Факт
2011

6.1 Числовий вимір / кількість
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Кількість субсидій
кількість
450
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

350

337

369

402

6.2.1 Стале покращення мовленнєвих компетенцій та шансів на освіту та інтеграцію дітей
дошкільного віку з міграційним походженням
Частка дітей дошкільного віку з відсотки
42,0
38,5
41,4
41,2
42,2
міграційним походженням та
недостатніми
знаннями
німецької мови, які змогли
підвисити
свої
мовленнєві
компетенції завдяки програмі
сприяння
Кількість осіб, які беруть участь особи
16 600
16 500 16 584 15 986 16 480
у
заходах
програми
з
підтримки
підвищення
мовленнєвих компетенцій
Кількість осіб, які беруть участь особи
1 650
1 650
1 585
1 617
3 510
у
заходах
з
підвищення
кваліфікації
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Низький рівень адміністративних витрат та ефективне використання бюджетних
коштів
Адміністративні витрати на 100 євро
3,00
2,50
2,70
2,50
2,30
євро дотацій
7. Наданий обсяг коштів/ бюджетні асигнування
Новий
наданий
обсяг
коштів
4 200 000

Разом
з них:
Кошти землі
Інші доходи
Надходження з коштів ЄС
Надходження з коштів
федерація
Надходження від інших
осіб

2015

БА
2016

4 200 000 -

БА
2017

БА
2018

БА
2019

-

-

-

4 200 000 4 200 000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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План робіт – Пояснення – Паспорт програми
8. Особливі регулювання програми; зауваження про надання коштів
8.1. Програма одностороннє може передавати кошти на програму № 27 (раннє
діагностування).
8.2. Надходження підвищують повноваження на надання бюджетний асигнувань.
8.3. Публікації можуть надаватися безкоштовно.
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