Sıkça Sorulan Sorular
1. Çocuğum için doğru gündüzcü bakımevini nasıl bulurum?
İnternet ortamında www.awo-kitas-owl.de adresine girerek çeşitli kurumlarımız ve
bunların ağırlıklı uzmanlık alanları hakkında bilgi alabilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte
bakımevimizi memnuniyetle ziyaret edebilir, bakımevi ve bakımevindeki gündelik hayat vs.
hakkındaki sorularınızı yöneltebilir ve kendi izlenim ve deneyimlerinizi edinebilirsiniz.
Lütfen bunun için ilgili bakımevindeki meslektaşımızdan randevu alınız.

2. Nerede ve nasıl kayıt yaptırmalıyım?
Bu süreç belediyeden belediyeye değişiklik göstermektedir. Bazı belediyeler İnternet
ortamındaki örneğin Little Bird ve KitaNavigator gibi kayıt olanaklarından
yararlanmaktadır. İlgilendiğiniz bakımevimize şahsen gelerek istediğiniz zaman kayıt
yaptırmanız mümkündür.
Bunun için ilgilendiğiniz bakımevimizden lütfen randevu alınız.

3. Çocuğum gündüzcü çocuk bakımevinde ne kadar süreyle
kalabilir?
Çocuğunuzla haftada 25, 35 veya 45 saat olan sürelerden kaydını yaptırdığınız süre
boyunca bakımevimizde ilgilenilecektir.
Somut çalışma saatlerini bakımevinin İnternet sitesinde bulabilirsiniz. Bayrıca AWO
OWL'nin gündüzcü çocuk bakımevleri tüm yıl boyunca açıktır. Yalnızca Noel ve yılbaşında ve
yasal olarak belirlenmiş tatil günlerinde kapalıdır.
Bunların dışında her bakımevi yılda bir gün kendi içinde değerlendirme toplantıları yapmak
üzere kapalıdır. Fakat bu günlerde çocuğunuzu en yakındaki başka bir bakımevine
bırakabilirsiniz.

4. Çocuğum bakımevine geldiğinde onunla kim ilgileniyor?
Çocuğunuz bakımevine kabul edilmeden önce çocuğunuzun bireysel ihtiyaçları ve
alışkanlıkları hakkında bir kabul görüşmesi yapılıyor. Bu görüşme çocuğunuzun bakımevine
alıştırılması sürecini üstlenecek olan ve aynı zamanda da çocuğunuzun bakımevindeki ilk
günlerinde ve haftalarında ana referans kişisi olacak olan pedagoji uzmanımız tarafından

gerçekleştirilmektedir. Bu görüşmede çocuğunuzun bakımevine bireysel alışma
süreci de ele alınmaktadır.

5. Çocuğum bakımevine altında bezle gelebilir mi?
Elbette! Çocukları, kendi gelişimlerinin kendi bireysel becerileri ve olanaklarıyla kendi
başlarına bir dünya kapsayan aktörleri olarak, kendimizi ise çocuklara kabullenme ve
hoşgörüyle yaklaşan, onları istekleri ve ihtiyaçlarıyla ciddiye alan ve bireysel ve daha birçok
çeşitli gelişim süreçlerini destekleyen, ilgili yol göstericiler olarak görüyoruz.

6. Çocuğum hasta olduğunda ne oluyor?
Çocuğunuz hasta olduğunda her şeyden önce iyileşmek için sükunete ve zamana ihtiyacı
vardır. Hastalıkların çoğunda sükunet ve huzur iyileşme süreci üzerinde olumlu bir etki
yapmaktadır.
Sizler kadar diğer çocukların ve meslektaşlarımızın sağlığının sorumluluğunu bizler de
üstleniyoruz.
Çocuğunuz hastalanırsa iyileşmek için ona zaman tanıyın ve bakımevine çocuğunuzun
gelemeyeceğini bildirin. Bunu elbette telefonla yapmanız yeterlidir.
Tatiller ve hastalık dönemleri de dahil olmak üzere öğle yemeği parası iadesi
yapılamamaktadır. Bir yılda tatillere ve hastalıklara bağlı olarak toplam 6 haftalık bir
devamsızlık durumu hesaplanmıştır.

7. Bakımevinde bir yıl hangi tarihlerde başlayıp bitiyor
ve yıl içerisinde çocuğumun bakımevine devam
sürelerini değiştirebilir miyim?
Bakımevinin her yeni yılı 01/08 tarihinde başlar ve ertesi sene 31/07 tarihinde sona erer.
Sözleşmeniz, 30/04 tarihine kadar feshedilmediği takdirde her seferinde bir sene uzar. Bu
kural, okula başlayanlar için geçerli değildir. Bu çocuklarımız için sözleşme otomatik olarak
çocuğun okul çağına geldiği sene 31/07 tarihinde sona ermektedir.
Taşınan ailelerimiz için başka fesih süreleri geçerlidir. Bu koşulları "Kabul ve Çocuk
Bakım Sözleşmesi" Madde 16 "Sözleşmenin Süresi ve Sonlandırma" başlıklı bölümde
bulabilirsiniz.
Çocuklarımızın bakımevine devam süreleri bir bakımevi yılı boyunca bağlayıcıdır ve yıl
içerisinde pek değiştirilemez.

Önümüzdeki bakımevi yılı için çocuğunuzun devam süresini değiştirmek mi istiyorsunuz?
Lütfen bakımevinin yönetimini mümkün olduğunca erkenden haberdar edin.

8. Çocuğumun bir engellilik sorunu varsa veya ekstra bir desteğe
ihtiyacı varsa ne olacak?
Her çocuk değerlidir ve eşsizdir; yetenekleri, ihtiyaçları ve kendi özgülükleriyle pedagojik
çabalarımızın merkezindedir. Çocuğunuzun özel bir desteğe ihtiyacı varsa yetişmiş
uzmanlarımız hizmetinizde olup kendileri kurumumuzda kayıtlı olduğunuz süre boyunca
size ve çocuğunuza eşlik edecektir.

9. Kayıt ücreti ne kadardır?
Kayıt ücretleri çocuğun yaşı, haftalık devam süresi ve velinin yıllık geliri gibi çeşitli
faktörlere bağlıdır. Ebeveyn payı yetkili belediye tarafından belirlenmektedir.
Ebeveyn payladı tablosunu yetkili belediyeden veya gündüzcü çocuk
bakımevlerimizden edinebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için her AWO gündüzcü çocuk bakımevine
başvurabilir veya www.awo-kitas-owl.de adresini ziyaret
edebilirsiniz.

