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Uygun bakıcılar
Bakıcı, çocuğunuzun günlük rutinini sağlamak adına 
birçok önemli görevi yerine getirir. Çocuğunuzu 
kreşten almak, akşam yemeğini hazırlamak, 
çocuğunuzu yatırmak veya hafta sonu birlikte 
aktif olmak gibi görevler buna dahildir. 

Gençlik Dairesi (Jugendamt), ilgili kişilerin aileye 
bağlı istihdam için uygun olup olmadığını kontrol 
eder. Ayrıca bakıcı, ilk yardım kursunu da içeren 
bir eğitim kursuna katılır.

Bakıcı, çocuğunuza sizin evinizde veya kendi evinde 
bakar.

Tanıdığınız bir kişi veya bir arkadaşınız da 
çocuğunuzun bakımını üstlenebilir.

Çocuğunuzun refahı için bakımdan başından 
sonuna kadar aynı kişinin sorumlu olması önemlidir. 
Bu şekilde aileniz ve bakıcınız arasında güvene 
dayalı bir ilişki gelişebilir.
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Çocuk bakım saatleri

Bakım, iş veya eğitim durumunuza göre planlanır 
ve kreş, gündüz bakımı veya okul sonrası bakımın 
çalışma saatleri dışında gerçekleşir.

Evinizde veya bakıcının evinde gerçekleşecek olası 
bakım zamanları şunlardır:

•  sabah erken saatlerde 
(düzenli bakım başlamadan önce),

•  öğleden sonra veya akşam 
(düzenli çocuk bakımından sonra),

•  gece,

•  hafta sonu,

•  resmi tatillerde.

Ücretler
Tamamlayıcı çocuk bakımı, kreş çağındaki 
çocuklarının ebeveynleri ve ilkokulun ilk iki 
yılındaki çocuklar için ücretsizdir. 

Bundan sonra ailenin ihtiyacı olan bakıma ve gelirine 
bağlı olarak masraflara katkıda bulunuluyor.

Tamamlayıcı gündüz 
bakımı için başvuru

Uygun bir bakıcı bulduktan sonra, yerel gençlik 
dairenizde "tamamlayıcı gündüz bakım formu" 
için başvuruda bulunun.

İhtiyacınızı gerekçelendirmek için aşağıdaki 
gereklilikler karşılanmalıdır:

•  Çocuğunuz bir gündüz bakım merkezinde ya da 
kreşte bakılıyor veya okulda ek destek ve bakıma 
(okul sonrası bakım) katılıyor olmalı.

•  Çalışma saatleriniz, düzenli olarak çocuğunuzun 
gittiği gündüz bakım merkezinin açılış saatlerini en 
az bir saat aşıyor olmalı.

•  Çalışıyor, serbest meslek sahibi, eğitim veya yüksek 
eğitim görüyor olmalısınız.

İhtiyaçlarınız değerlendirilip onaylandıktan sonra 
Gençlik Dairesi ile bir bakım sözleşmesi imzalarsınız. 
Bu sözleşme, çocuğunuzun ayda kaç saat ek bakım 
alacağını belirtir.

Her altı ayda bir Gençlik Dairesine, kamu tarafından 
finanse edilen ek çocuk bakımına hala ihtiyacınız 
olduğunu kanıtlamanız gerekir.

ÇOCUĞUNUZ İÇİN 
TAMAMLAYICI BAKIM

Sabahın erken saatlerinde, akşamları veya hafta 
sonları mı çalışıyorsunuz? Kreş, gündüz bakımevi 
veya okul sonrası bakım olmadığında çocuğunuz 
için ek bakıma mı ihtiyacınız var?  

Bu süre zarfında çocuğunuzun uygun bir kişi 
tarafından bakılmasını sağlayabilirsiniz. 

Özel çalışma saatleri olan ebeveynler için 
mobil çocuk bakım hizmeti

Mobil Çocuk Bakım Hizmeti (MoKiS), 
çocuğunuza ve ihtiyaçlarınıza en uygun, nitelikli 
bir çocuk bakıcısı bulmanızda size destek olur. 

MoKiS, Berlin Gençlik Daireleri ile yakın 
işbirliği içinde çalışmakta, bakım başvurusu ve 
sözleşmelerin imzalanması ile ilgili sorularınızda 
size danışmanlık yapmaktadır.

-> www. mokis.berlin


