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İki yaşından itibaren ücretsiz!  
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 
iki yaşını doldurmuş çocuklara, 
kreşe mi yoksa gündüz bakımevine 
mi gittiğine bakılmaksızın ücretsiz 
hizmet verilmektedir.

İki yaşından itibaren 
tamamıyla ücretsiz

Eyalet, kreş ve anaokullarının mutfak teçhizatı ve 
donanımı için 13,5 milyon Euro ödenek ayırmıştır.

Daha kaliteli bir hizmet için eyalet, özel kreş ve anaokulları ve Gündüz 
Bakımevi!Artı‘ya daha fazla ödenek ayıracak olup özellikle gelişmekte 
olan yerleşim bölgelerindeki gündüz bakımevi ve anaokullarının 
Gündüz Bakımevi!Artı yasası kapsamındaki programlarına daha fazla 
ekonomik destek sunacaktır. Ebeveyn-Çocuk Programı, bu kapsamdaki 
programlardan sadece bir tanesidir. Eyalet, halihazırda daha fazla 
kaynakla sosyal alan bütçesine geçişi desteklemektedir. 

Bütün çocukların erken çocukluk döneminde  
en iyi eğitim ve bakım hizmetine  
erişimini mümkün kılmak için:

Mutfaklar için özel düzenleme

Gündüz Bakımevi!Artı Yasası ve Özel  
Gündüz Bakımevleri ve Anaokulları 

Halihazırda yürürlükte



Aile ve iş hayatının birlikte daha iyi yürü-
tülebilmesi ve böylelikle daha modern bir 
kadın politikası oluşturulabilmesi için: 

Gelecekte aileler kesintisiz 7 saatlik bakım hizmetine yasal bir hak 
olarak sahip olacaklarından çocuklar, şimdiye kadar geçerli olan, 
öğle saatlerinde kesintili olarak verilen 7 saatlik bakım hizmeti yerine 
7 saatlik kesintisiz bakım hizmetinden yararlanabileceklerdir. Her 
bir çocuk için hangi çerçevede bakım hizmeti verileceği ve gündüz 
bakımevleri ve anaokullarının çalışma saatleri hususları hakkında 
mahallinde bulunan gençlik daireleri karar verecektir. Bunun yanısıra 
ihtiyaçları karşılayacak öneriler sunmakta yerel idarelerdeki gençlik 
dairelerinin temel görevi kapsamındadır.
Ayrıca gençlik daireleri plan yaparken belirli bir müsamahaya ihtiyaç 
duyduklarından eyalet yönetimi, herbir gençlik dairesinin sorumlu 
olduğu bölgedeki boş kontejanlar için yüzde 20’ye varan ekonomik 
katkı sunacaktır. Bunun belirlenmesinde her yıl 31 Mayıs tarihindeki 
kreş ve anaokullarındaki çocuk sayısının toplamı esas alınacaktır 

Yasal bir hak olarak kesintisiz  
7 saatlik bakım hizmeti 

1 Temmuz 2021`den itibaren 



Öğle Yemeği 

Çocukların kesintisiz 7 Saat bakım hizmetinden yararlanabilmeleri 
için öğle yemeklerini gittikleri kurumlarda yemeleri gerekmektedir. 
Bunun nasıl olacağına yerel gençlik daireleri, gündüz bakımevi ve 
anaokul sahipleri ile ebeveynler beraberce karar verirler. Değerlen-
dirmelerin yapılıp uygulanabilir hale gelmesi için taraflara yasanın 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıllık, yani 2028 yılına kadar 
bir süre öngörülmüştür ki bu da bütün bunların hazırlanması ve 
kullanılabilir hale getirilebilmesi açısından katılımcılara gerekli olan 
zamanın sunulması demektir.

Aynı zamanda eyalet hükümeti gündüz bakımevleri ve anaokulla-
rının mutfaklarının teçhizat, donanım ve ekipmanı için 13,5 milyon 
Euroluk katkı sunar. 

Aile ve iş hayatının birlikte daha iyi yürü-
tülebilmesi ve böylelikle daha modern bir 
kadın politikası oluşturulabilmesi için: 



Gündüz bakımevleri ve  
anaokulları için en iyi öğretmenler: 

Gündüz bakımevleri ve anaokullarında  
daha fazla personel ve personel için yeni kriterler 

Rheinland-Pfalz hükümeti, gündüz bakımevlerine ve anaokullarına 
vermiş olduğu 730 milyonluk ödeneğin dışında, fazla personel için de 80 
milyon Euroluk ek kaynak sunacaktır. Yeni sistemin personel seçiminde 
getirdiği daha uygun kriterlerle eyalet sınırları içindeki herbir çocuğun, 
kırsalda ya da şehirde, Andernach`ta ya da Zweibrücken`de yaşadığına 
bakılmaksızın erken çocukluk dönemi eğitimine destek verilecektir.

Personel alımında, birden fazla kriterin birlikte değerlendirilmesi 
zorunludur:
1. Temel çalışanların seçimi, kreşlerdeki ve anaokullardaki iki  

yaş altı, iki yaş üzeri ve okul çağına gelmiş çocuklar için kaç 
kontenjan olduğuna ve de bu çocuklara kaç saat bakım  
hizmeti verileceğine bağlıdır. 

2. Buna, yönetici kadrosu, 
3. Meslek eğitimi ve üniversite ögrencilerinin eğitimi 
4. Ve sosyal bütçe yasasından gelen çalışanlar eklenir.

Meslek eğitimi alanlar bundan böyle personel sayısına dahil 
edilmeyecekler, personel sayısına ilaveten hesaba katılacaklardır. 
Ve ayrıca eyalet yönetimi, gündüz bakımevleri ve anaokullarında 
gerektiği kadar hizmetli çalıştırılmasına olanak sağlamak amacıyla 
ekonomik katkı sunacaktır. 



Herkes için fırsat eşitliği: 

Yerelde daha fazla uzman personel 
için sosyal alan bütçesi 

Bu sosyal alan bütçesi kapsamında eyalet, her yıl gündüz bakımev-
lerine ek olarak sosyal pedagog, farklı kültürlerden uzman personel 
ya da Fransızca bilen çalışanlar istihdam edilebilmesi amacıyla 50 
milyon Euroluk ekonomik katkı verecektir. Sosyal alan bütçesinde 
yer alan kaynağın nasıl kullanılacağı yerel idarelerdeki gençlik 
dairelerince belirlenecektir. Ancak gençlik daireleri kaynağın nasıl 
kullanıldığı konusunda şeffaf olmakla ve kaynağın nereye harcandığı-
nı ispatlamakla yükümlüdürler.

Daha güçlü bir  
işbirliği için: 

Gündüz Bakımevi 
Meclisi 

Gündüz bakımevi meclisi, 
kreş ve anaokullarının 
günlük hayatına dahil olan 
herkesin buna katılımını 
teşvik eder.

Gündüz bakımevi ve 
anaokul sahipleri, yönetim, 
öğretmenler ve kurumlardaki 
diğer uzmanlar ve de aileler 
günlük işleyişte ortaya çıkan soru 
ve sorunları hep birlikte ve elbetteki 
çocukların bakış açılarınıda daima 
nazara alarak görüşüp tartışırlar.



Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Rheinland-Pfalz 
herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch Wahlbewerberinnen und -bewerbern oder 
Wahlhelferinnen und -helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der 
Wahlwerbung verwendet werden. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung 
auf  Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und 
Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer 
bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Partei -
nahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den 
Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. 
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