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La centrul de zi pentru copii se respectă atât demnitatea copiilor cât și demnitatea adulților. Fiecare 
copil din lume are drepturi recunoscute:  
Fiecare copil se bucură de dreptul la protecție, de ex. dreptul la o educație non violentă, dreptul la 
promovare și participare. În Germania, aceste drepturi sunt garantate prin Constiuție. Statul 
supraveghează respectarea acestor drepturi.  
 
Primirea copilului  

 Înaintea primirii copilului în centrul de zi  se încheie un contract de îngrijire  

 Se vor lua în considerare atât obiceiurile culturale/religioase cât și preferințele privind 
alimentația 

 
Misiunea de educație și formare  

 Centrul de zi are rolul de educare, formare și îngrijire;  

 Preluarea copilului se face în mod sensibil, împreună cu o persoană de referință  

 În prim-plan se află însoțirea și sprijinul copilului în dezvoltarea sa  
 
Colaborarea cu părinții  

 Părinții sunt considerați parteneri în activitatea educațională și de formare  

 Reprezentarea instituționalizată a părinților (Asociația părinților)  
 
Supravegherea 

 Obiectivul educațional  este dezvoltarea unei personalități responsabile și sociabile 
 Copiii sunt instruiți să acționeze independent și responsabil  
 Copiii din centrul de zi nu sunt controlați în mod constant.  

 
Asigurarea în caz de accident  

 Copiii sunt asigurați pentru orice activitate desfășurată în cadrul centrului de zi  
 În plus, asigurarea acoperă și drumul spre centrul de zi și înapoi  

 
Vizite zilnice/orar  

 Responsabilitatea de a aduce și de a lua copiii le revine părinților  

 În cazul unui deficit de personal, orarul se poate modifica pe termen scurt, cum pot fi 
contactați părinții?  

 
Personal pedagogic specializat 

 Activitatea în centrul de zi este desfășurată de către personal profesionist calificat  
 Supravegherea personalului este sarcina conducerii centrului de zi  
 Supravegherea conducerii centrului de zi este sarcina instituției de care aparține centrul  
 În echipă există persoane cu diverse calificări  

 
Ordin de protecție  

 Este reglementat comportamentul în cazul în care copiii sunt în pericol  
 Centrul de zi poate transmite părinților posibilități de asistență existente  
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Igiena alimentelor  
 Ordonanța privind igiena (prăjituri, salate de la părinți), informații despre producția și 

consumul de alimente și băuturi în centrul de zi  
 Copiii bolnavi (care elimină de ex. salmonela), nu pot participa la activități/proiecte 

gospodărești  
 
Copii bolnavi 

 Dacă copilul este bolnav, va fi informat centrul de zi  
 Copiii cu boli infecțioase, infestate cu păduchi de cap nu vor merge la centru (§ 34 Legea 

pentru prevenirea bolilor contagioase)  
 În centru medicamentele pot fi administrate doar cu prescripție medicală, excepții: bolile 

cronice / diabet  
 
Protecția datelor  

 Acordul părinților pentru publicare pozelor  
 Înregistrări foto-video ale părinților cu ocazia diferitelor evenimente  
 Nu se publică imagini sau filme pe internet  
 Acord pentru colaborarea cu școala primară  

 
Contribuții părinți  

 Nu există contibuție pentru pentru copiii  între 2 ani și vârsta școlară  
 Copii de creșă  
 Cereri la Serviciul de asistență socială 
 Alocație alimentară pentru copii cu program lung pe toată ziua 

 
Renunțarea la serviciile centrului  

 Motive 
 Nu se renunță la școlarizare  
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