Çocuk bakımı için öneriler
Çocuğunuzu çocuk bakım
evlerine veya kreşlere yazdırınız.
Bakım için öneriler
Çocuğunuz en az bir yaşında ise küçük çocukla ilgili
verilecek desteğe yasal olarak hakkı vardır. Şayet
ebeveynler çocuklarına bizzat bakamayacak durumda
iseler, örneğin anne ve babanın her ikisi de çalışmak
zorunda ise bilhassa küçük çocukların da buna hakkı
vardır. Küçük çocuklarla ilgili verilecek desteğin bireysel
unsurları öğrenim, eğitim ve bakımdır. 3 yaş altındaki
çocukların küçük çocuklarla ilgili destek verecek yerlerin
başında çocuk bakım evleri ve çocuk yuvalarıdır (kreşler).

Çocuk bakımı için yol gösterici
Bremen şehrindeki tüm önerilere toplu bakış: Çocuk
bakımı için yol gösterici, tüm kreşler ve çocuk yuvalarının
nerede olduğunu gösteren bir harita içermektedir. Bunun
yanı sıra başka bilgiler de bulunmaktadır; örneğin bunlar
yer ihtiyacına ve pedagojik profile ilişkin bilgilerdir.
 www.kinderbetreuungskompass.de
Bu sembolle en fazla beş çocuk kapasiteli küçük
çocuk yuvalarının bulunduğu yer işaretlenmiştir.
Bu sembolle en fazla 10 çocuk kapasiteli kreşler
ve büyük çocuk yuvaları işaretlenmiştir.

Çocuk bakım evi
Çocuk bakım evinde çocuğunuz, bir çocuk bakıcısı kadın
veya erkek tarafından özenle bakılacaktır. Bu bakım
genellikle çocuk bakıcısı şahsın veya çocuğun yaşadığı
konutta gerçekleşecektir. Çocuk bakıcısı şahıs eşzamanlı
olarak en fazla beş çocuğun bakımını üstlenecektir. Bu
bakım, çocuğa uygun harici mekanlarda da gerçekleşebilir.
Burada her defasında iki çocuk bakıcısı ortaklaşa en fazla
on çocuğun bakımını üstlenir. Bu faaliyet, kreşte olduğu
gibi ortaklaşa olacaktır.
Bremen şehrinde çocuk bakıcıları PiB - Bremen‘deki
Bakıma İhtiyaç Duyan Çocuklar adlı kurum tarafından
sağlanacaktır. PiB, tüm kadın ve erkek çocuk bakıcılarının
eğitimli olmasını güvence altına alacaktır ve faaliyetlerine
iştirak edecektir. Tüm bakıcıların resmi bakıcı izni
olacaktır.

Kreşler
Bremen şehrinde toplam olarak 3 yaş altındaki çocuklar
için yer sağlayan kamuya ait 277 günlük çocuk bakım

yeri bulunmaktadır. Bunlar anaokulları, küçük çocuk
grupları, karma yaş grupları, sosyal pedagojik oyun grubu
veya işletmeye yakın kurumlar olabilir. Çoğunlukla bu
gruplarda en fazla on çocuğun eşzamanlı olarak bakımı
sağlanmaktadır; karma yaş gruplarında yaşları 3 ile 6
arasında en fazla on çocuğun ve de 3 yaş altındaki en fazla
beş çocuğun bakımı gerçekleşmektedir. Bremen şehrinin
kreşleri belediyeye ait işletme olan KiTa Bremen‘in
sorumluluğu altındadır veya kilise cemaatleri, refah
hizmeti kurumları, ebeveyn dernekleri ile diğer serbest
hami kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Özel
olup daha az ticari faaliyet gösteren kurumlar dışında
tüm kreşler Bremen belediyesi tarafından mali yönden
desteklenmektedir. Tüm kurumlarda çocukların çocuklarla
ilgili desteklenmesi adına pedagojik ve pedagojik açıdan
bakım eğitimi gören uzman elemanlar sorumludur.

Ebeveynlerin katkı payı
Ebeveyn katkı payının miktarı aile gelirine ve günlük
olan bakım süresine tabi olacaktır. Katkı payı, her zaman
Bremen Eyaleti‘nin katkı payı tarifesine göre düzenlenir.
Bu tabela kurumlarda ve www.bildung.bremen.de
internet adresinde mevcut bulunmaktadır.
Ebeveyn katkı payı yıllık bir katkı payı olup aylık taksitler
halinde ödenebilir.
Sosyal pedagojik oyun gruplarında bakım için katkı payı
ödenmeyecektir.

Çocuk bakım saatleri
3 yaşında olan her çocuğun günde dört saat süren bir
bakım hakkı vardır. Çocuğa özel bu hak süre açısından
aşılabilir; örneğin her iki ebeveyn de meslek sahibi olup
çalışıyorsa süreyi aşmak mümkündür.
Çocuk bakımı, günlük çocuk bakımının süre açısından
esnek bir şekli olup özel olarak ailelerin ihtiyaçlarına göre
düzenlenebilir. Bakım süresi bu takdirde haftada en fazla
60 saati bulabilir.
Birden fazla gruba sahip kreşler, genellikle günde en fazla
8 saat bakım hizmet süresi ile öğleden evvel ve öğleden
sonra bir hizmet sunmaktadır. Tek gruplu kuruluşlarda
tüm yerler aynı bakım süresine sahiptir. Ağırlıklı olarak
kreşler pazartesi ve cuma günleri arasında çocukların
mevcudiyeti adına en uzun süreye uygun şekilde açıktır.
Sosyal pedagojik oyun gruplarında çocuklar bir hafta
içerisinde en fazla iki veya üç gün boyunca sadece 3 ile 4
saat arasında desteklenmektedir.

→

Çocuklar, yılda toplam dört hafta süren kapanış süresine
kadar kreşiniz veya çocuk bakım evinizde bakım
altına alınabilir; yani okul tatillerinde de çocuk bakımı
mümkündür. Kreşler, kapanış sürelerini mahallede yer
alan diğer kuruluşlarla mutabakat sağlayarak yapar ve bu
şekilde komşu olan diğer kreşlerdeki çocukların bakımı
için de en az bir kreşin açık kalması sağlanır.

Kaydolma
Kreş yeri için çocuğunuzu doğrudan kuruluşa kaydedin.
Kayıt işlemi, çocuk bakım evinde yapılacak bakım adına
PiB yani Bremen‘deki Bakıma İhtiyaç Duyan Çocuklar
Kuruluşu tarafından gerçekleşecektir.
Kayıtla birlikte her zaman „Kita/Kreş Kimliği‘ni“ vermek
zorundasınız. Yani sadece bu şekilde çocuğunuzu tek bir
kuruluşa kaydedebilirsiniz. Bunun için de Ocak ayındaki
başvuru süresinden yararlanabilirsiniz ve başvuru
formunda arzu edilen kayıt tarihini belirleyebilirsiniz.
Esas kayıt tarihi her yıl 1 Ağustos olup bu tarihle çocuk
yuvası dönemi başlamış olur. Bu döneme ilişkin eşzamanlı
olarak genel anlamda yerleştirme yeniden gerçekleşmiş
olur. Çocuğunuzun başvurusunu başka bir tarihte de
yapabilirsiniz; örneğin bir taşınma halinde değişiklik
yapabilirsiniz. Ancak bu durumda arzu edilen başvuru
süresinden en geç üç ay önce bunu yerine getirmeniz
gerekmektedir.

Yerleştirmenin sağlanması
Her bir kuruluş ve çocuk bakım evi yerleştirme için
kısıtlı sayıya sahiptir. Bu nedenle çocuğunuz kayıt
yaptığınız yerde yerleştirilmemiş olabilir. Çocuğunuzu
kaydettiğiniz esnada alternatif olarak komşu bir kuruluş
veya bakım yerinde yerleştirilip yerleştirilemeyeceğine
de karar vermeniz gerekmektedir. PiB adlı kuruluşun kreş
yönetimleri ve teknik danışmanlık hizmetleri mahallelerde
birbirleriyle anlaşma sağlayarak mümkün olduğu kadar
fazla çocuğun yaşadıkları eve en yakın olan bir yerde
yerleştirilmesini sağlar. Bölgesel anlamda bir yerleştirme
sağlanmazsa bir sonraki adım olarak idari makamların bay
veya bayan çalışanlarına görev vererek her mahallede bir
arama yapılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer tek bir kuruluşa
sabitlenirseniz çocuğunuz burada en kısa sürede yer
boşaldığında kabul edilecektir.
Lütfen her iki durumda da yerleştirme esnasında bekleme
sürelerinin olabileceğini göz önünde bulundurunuz.

Yetkili muhatap şahıslar
Bremen şehri:

Ebeveyn derneklerinin kreşler için danışma merkezleri:

Vatandaşlar için servis telefonu Bremen
 115

Beratungsstelle bei der Paritätischen
Gesellschaft für soziale Dienste
[Sosyal Hizmetler İçin Eşit Haklar
Şirketi Nezdindeki Danışmanlık Merkezi]
 0421 79199-38
 kitaberatung@paritaet-bremen.de

Çocuk ve Eğitim Senatörü
Şayet bir sorunuz varsa veya şahsi bir görüşme talep
ediyorsanız çocuk bakımı bilgi hattımızdan yararlanınız:
 0421 361-92000
 Bilgi hattı servis saatleri:
Pazartesi ve Perşembe 9.00 ile 11.00 arası
Salı ve Çarşamba 13.30 ile 15.30 arası
Bize elektronik posta ile de ulaşabilirsiniz:
 tagesbetreuung@kinder.bremen.de
Çocuk bakım evlerinin şehir çapında yerleştirmeleri
sağlayacak olan danışma merkezi:
PiB – Pflegekinder in Bremen gemeinnützige GmbH
[Bremen‘deki Bakıma İhtiyaç Duyan
Çocuklar İçin Kamu Yararı Ltd. Şti.]
 0421 958820777
 info@pib-bremen.de
 www.pib-bremen.de

Verbund Bremer Kindergruppen –
zusammen groß werden e.V.
[Bremen Şehri Çocuk Grupları Birliği Birlikte Büyüyelim Tescilli Derneği]
 0421 502663
 kontakt@verbundbremerkindergruppen.de
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Bremen Şehrindeki Gündüz
Çocuk Bakımevleri İçin Öneriler
Kayıt yaptırdıktan sonra bilmeniz gerekenler

İlk kayıt veya kayıt tazeleme
Tercih ettiğiniz yerde kayıt yaptırma

Gündüz bakımı için kayıt tazeleme

Çocuğunuz çocuk yuvasına gidecek yaşta yani 3 ile 6 yaş
arasında ise arzu ettiğiniz çocuk bakımevine kayıt yaptırınız
ve başvuru esnasında arzu ettiğiniz kabul tarihini belirtiniz.
Şayet çocuğunuz 3 yaşın altında ise ekstra olarak başvuru
yaptığınız sırada tercih ettiğiniz bakım şekli hakkında kararınızı
verebilirsiniz; bu tercihinizi de gündüz bakım yeri veya çocuk
yuvası veyahut da sosyal pedagojik oyun grubu arasında
gerçekleştirebilirsiniz.

Zaten çocuğunuza kayıt yaptırdıysanız çocuğunuz esas
itibariyle ertesi yıllarda çocuk yuvasındaki yerini muhafaza
eder. Şayet uzatmalı bakım süresine ihtiyaç duyarsanız bu
durumda her yıl yeniden kayıt yaptırmalısınız ve ihtiyacınızı
güncel olacak şekilde her yıl belgelemelisiniz.
Muntazam olarak günlük sürede yapılacak bakım süresi belge
olmaksızın 3 yaş altındaki çocuk için 4 saat ve 3 ile 6 yaş
arasındaki çocuk için 6 saattir.

Tüm gündüz bakım yerleri için kesin kayıt yaptırma tarihi her yıl
1 Ağustos günü başlar. Bu tarihte birçok yerleştirme yapılacak
boş yerler yeniden düzenlenir.

Yıl sonuna kadarki sürede 3 yaşına basacak çocuklar şayet
güncel olan tesiste 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklar için
yerleştirme yapılamazsa çocuk yuvasına yerleştirilir. Buna
ilişkin olarak da eğer çocuğunuz 3. yaşını doldurduysa başka
bir yerde olan çocuk yuvasına kayıt yaptırmak zorundasınız.

Çocuğunuzun başvurusunu başka bir tarihte de yapabilirsiniz.
Ancak bu durumda arzu edilen başvuru süresinden en geç üç
ay önce bunu yerine getirmeniz gerekmektedir. Çocuğunuzun
ne zaman buralara kabul edileceği boş yerlerin mevcut
olup olmadığına veya bu yerlerin hangi tarihlerde boş olup
olmayacağına bağlıdır.

Bakımevine Kabul Edilme ve Yerleşme
Kaydolma kararı ve seçim kriterleri
Kayıt tarihinden bağımsız olarak geçerli olan şudur: Şayet boş
olan yerlerden daha fazla başvuru yapıldıysa çocuk yuvası
hangi çocukların kabul edileceğine dair karar verir. Bunun için
de yasal seçim kriterleri dikkate alınacaktır.
Şayet daha önceden bir kardeş eşzamanlı olarak bu çocuk
yuvasına gidiyorsa veya Sosyal Hizmetler Dairesi çocuk
için eğitim adına destek olarak bu çocuk yuvasına gitmesini
özellikle bunu acil durum ve önemli olarak belgelerse tercih
edilen kayıt konuta yakın olması nedeniyle gerçekleşecektir.

Yerleştirmenin güvence altına alınması ve ebeveynlerin onayı
Şayet çocuğunuz bir yere yerleştirilirse tarafınıza çocuk yuvası
tarafından yazılı bir güvence gönderilecektir. Bu yeri kabul
ettiğinizi teyit etmek için on işgünü süreye sahipsiniz. Şeyet
zamanında kayıt yaptırmazsanız otomatik olarak bu yer başka
bir çocuğa verilecektir.

Eğer 1 Ağustos‘taki kayıt tarihi için başvuru süresinin
bitiminden sonraki üç hafta içerisinde hala daha size
yerleştirme için güvence verilmediyse çocuk yuvası tarafından
tarafınıza çocuğunuzu kaydettirdiğinize dair geçici bir mesaj
gönderilecektir.

Bakımevine yerleşme ve ortama alışma
Ancak 1 Ağustos günü ilk kez olarak yerleştirilmiş olan bir
çocuğun çocuk yuvasındaki veya çocuk bakımevindeki ilk günü
her zaman yaz tatilinin bitiminden sonradır.
Her çocuğun bireysel anlamda söz konusu gündüz çocuk
bakımında farklı olarak uzun süren bir alışma süresi vardır,
ebeveynlerin refakat etmesi sonucunda çocuk yeni ortamı, yeni
mekanları, yeni arkadaşlarını ve büyükleri tanımaya başlar.
Alışma süresi - tabii ki bu çocuğun yaşına ve yeni durumu ne
kadar başarılı şekilde atlatacağına bağlıdır - 6 hafta sürebilir.
Bu alışma süresi zarfında ebeveynler özellikle 3 yaş altındaki
çocukların yalnız bırakılmayacağını varsaymalıdır.
→

Bakımevi ararken verilecek destek
Bölgesel yerleştirmeler

Şehir çapında yapılan yerleştirmeler

Her bir kuruluş ve çocuk bakım evi yerleştirme için kısıtlı
sayıya sahiptir. Bu nedenle çocuğunuz kayıt yaptığınız yerde
yerleştirilmemiş olabilir. Böyle bir durum olduğu takdirde,
çocuğunuzu kaydettiğiniz esnada alternatif olarak komşu bir
kuruluş veya bakım yerinde yerleştirilip yerleştirilemeyeceğine
de karar vermeniz önemli bir yer tutumaktadır.

Çocuklar adına gündüz bakımevi yerinin şehir çapında
yerleştirilmesi için Çocuk ve Eğitim Senatörlüğü Dairesi‘nde yer
alan „Çocuklar İçin Gündüz Bakımı“ şubesi sorumludur. Mukim
olduğunuz yere bağlı kalmadan bu yöntemle çocukların şehir
çapında çocuk yuvalarındaki boş olan veya boş olacak yerlere
yerleştirilmesi sağlanır. 3 yaş altındaki çocuklar da çocuk
bakımevindeki boş olan yerlere yerleştirilecektir.

Şayet çocuğunuzun kabul edildiği yeri sadece başvuru
yaptığınız yer olarak varsayarsanız çocuk yuvasında boş bir yer
oluşana kadar beklemek zorunda kalırsınız. Bu süreye kadar
kaydınız çocuk yuvasının bekleme listesinde yer alacaktır.
Şayet çocuğunuzun kabul edilmesini size yakın olan başka bir
çocuk yuvasında düşünecek olursanız bölgesel bir yerleştirme
denecektir. PiB adlı kuruluşun kreş yönetimleri ve teknik
danışmanlık hizmetleri mahalleler içerisinde birbirleriyle
anlaşma sağlayarak mümkün olduğu kadar fazla çocuğun
yaşadıkları eve en yakın olan bir yerde yerleştirilmesini sağlar.
Şayet bu bölgesel yerleştirme başarılı olmazsa başvurunuz
istek üzerine merkezi sistemli şehir çapındaki yerleştirme
amaçlı olarak Çocuk ve Eğitim Senatörlüğü Dairesi‘ne iletilebilir.

Şayet başvuruları şehir çapındaki yerleştirme yerine ulaştıysa
ebeveynlere başlangıç itibariyle bir onay gönderilir. Bunun
ardından şayet çocukları için bir yer sağlandıysa ebeveynlere
yazılı bir bilgi gönderilir. Bu bilgide çocuk yuvasının adı
ve iletişim bilgileri ile süre bildirimi yer almaktadır, bu süre
içerisinde ebeveynlerin buraya kayıt yaptırması ve bu yeri teyit
etmesi zorunludur. Ancak boş olan herhangi bir yerin nihai
şekilde verilmesine dair son kararı çocuk yuvası idaresi veya
çocuk bakıcısı şahıs verecektir.
Şayet bir sorunuz varsa veya şahsi bir görüşme talep
ediyorsanız çalışanlarımıza aşağıda olduğu gibi ulaşabilirsiniz:
Gündüz Bakım Evleri Bilg Hattı:
0421 361-92000
Bilgi hattı servis saatleri:
Pazartesi ve Perşembe 9.00 ile 11.00 arası
Salı ve Çarşamba 13.30 ile 15.30 arası
E-Posta: tagesbetreuung@kinder.bremen.de

Ebeveynler ve Ebeveynler Hukuku
Çocuklarla ilgili olarak uzman elemanların ebeveynlerle işbirliği
yapması elbette doğal bir durumu oluşturmaktadır. Buna
ilave olarak ebeveynlerin çocuk yuvasındaki tüm çalışmaların
menfaatleri hakkında bilgi sahibi olma hakkı vardır.
Çocuğu yuvaya bıraktığınızda veya yuvadan aldığınızda
yapılan ayaküstü konuşmalar, planlanan ebevyn grup
toplantılarının veya öğleden sonra yapılan ebeveynler ile çocuk
yuvası çalışanlarının arasındaki bireysel işbirliğinin spontane
kısmıdır; çocuk yuvasının ebeveyn danışma kurulu ve bir
kurumun çocuk yuvalarının tüm ebeveyn danışma kurulları,
ebeveyn kurullarını oluşturmaktadır.
Çocuk yuvalarının ve kuruluşlarının çocukların
desteklenmesinin tüm menfaatleri hakkında bilgilendirilme
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hakkına, kendileriyle müzakere etme hakkına ve kendi
fikirlerinizi öne sürme hakkına sahipsiniz. Farklı kurumların tüm
ebeveyn danışma kurulları kısa adı ZEV olan Merkezi Ebeveyn
Temsilciliği‘ne delege gönderirler. ZEV/Merkezi Ebeveyn
Temsilciliği, Bremen şehrindeki çocuklar için faaliyet gösteren
gündüz bakım tesislerinin ebeveynlik menfaatlerini temsil eder.
Ebeveyn derneklerinin desteklediği çocuk yuvalarında yuvaya
kabul edilen çocukların ebeveynleri çocuk gruplarında
meydana gelen her şeye doğrudan etki ederler. Burada
ebeveynler bizzat ve/veya müşterek şekilde bağımsız olarak
işe aldıkları uzman personel ile tüm önkoşulların yerine
getirilmesinden ve çocukların nitelikli şekilde destek almalarının
sağlanmasından sorumludur.
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