KINDERGÄRTEN
Eigenbetrieb von Berlin
CITY
Biz kimiz?
Çocuklar kendilerini güvende hissettiklerinde tüm duyularıyla dünyayı
fethederler. Biz onlara yaşamlarının bu safhasına adım atarken eşlik
ediyoruz. Kindergärten City’nin Mitte, Tiergarten, Wedding, Friedrichshain
ve Kreuzberg semtlerinde bulunan 57 çocuk yuvası, çocukları altıncı
yaşlarına kadar destekler. Çünkü yaşamlarının başından itibaren güçlü
olanlar, karşılarına çıkacak fırsatları daha iyi değerlendirirler.
Kindergärten City, Berlin gibi bir şehirde açık dünya görüşüyle ve
dinlerden bağımsız olarak çocukların yararına çalışır. Eğitmenlerimizin
yarattığı atmosferde çocuklar kendilerini mutlu hissediyor, farklı olana
merakla yaklaşıyor ve çeşitliliğe saygı duymayı öğreniyorlar.
Eğitmenlerimiz ayrıca kız ve erkek çocuklarına cinsiyet ve kökenlerinden
bağımsız olarak yetenek ve ilgilerine uygun bir şekilde kendilerini
geliştirmelerine yardımcı oluyorlar. Çocuk ya da ebeveyn fark etmez: Aktif
katılımınızı bekliyoruz.
Kindergärten City’de çeşitlilik yaşam bulur: Her bir çocuk yuvası kendi
profilini oluşturur. Dil, sağlık, medya yetkinliği, çevre veya doğa bilimleri.
Hepsinin ortak noktası Berlin Eğitim programıdır. Çünkü çocuklar bilgiye
açtır ve hem kendilerinden talepte bulunulmasını hem de desteklenmeyi
isterler. Biz de buna uygun şekilde çalışıyoruz.
Meslek ve aile yaşamının birlikte yürütülebilmesi için çalışma saatlerimiz
mümkün olduğu ölçüde ebeveynlerin istekleri doğrultusunda şekillenir.
Resmi yaz tatili zamanında kapanmıyoruz, tatili olabildiğince kısa
tutuyoruz veya ebeveynleri çocuklarının kendilerine yakın bir çocuk
yuvasında bakım görmeleri konusunda destekliyoruz.
Sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem veriyor ve öğünleri burada yani
yuvamızda hazırlıyoruz.
Büyük ve ilgi uyandıran bahçelerimiz çocukları neredeyse her yerde oyun
oynamaya davet ediyor.
Kindergärten City, Berlin Eyaletinin beş belediye işletmesinden biridir.
Kindergärten City 1 Ocak 2006 yılında kuruldu ve ilçenin taşıyıcı
kurumlarının o güne kadar işlettiği çocuk yuvarlarını devraldı.
Yuvalarımızda her gün 1.100’den fazla kadın ve erkek eğitmen 0-6 yaş
grubundan 7 bin çocuğa hizmet veriyor.
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Rakamlarla Kindergärten City *

abs.

in %

Berlin-Mitte ve Friedrichshain-Kreuzberg semtlerindeki çocuk yuvası sayısı (2014)
Beklenen ortalama yıllık kayıt sayısı (2015)

57
7.158

2014 yılı kayıt ortalaması

6.985

100

Yuvada bakım gören 2 yaşından küçük çocuklar
Yuvada bakım gören 2 - 3 yaş arası çocuklar
Yuvada bakım gören 3 yaşından büyük çocuklar

872
1.193
4.920

13
17
70

Genişletilmiş tam gün (9 saatten fazla) bakım gören çocuklar
Tam gün bakım gören çocuklar
Kısmi zamanlı bakım gören çocuklar
Yarım gün bakım gören çocuklar

475
2.885
3.337
288

7
41
48
4

Ana dili Almanca olmayan çocuklar
Sosyal olarak sorunlu semtlerden çocuklar
Engelli çocuklar

3.845
1.767
311

55
25
4

Çalışanlarımız (kadro sayısı)
bunlardan
Uzman pedagoglar (kadro sayısı)
Aşçılar ve mutfak çalışanları (kadro sayısı)
Bina teknisyenleri (kadro sayısı)
Ofis/yönetim çalışanları (kadro sayısı)

1.112

100

1.006
60
12
34

91
5
1
3

40 yaşın altındaki çalışanlar (kişi)

256

23

En büyük çocuk yuvası (yer sayısı)
En küçük çocuk yuvası (yer sayısı)
Çocuk yuvası başına ortalama yer sayısı

203
44
123

Mitte ve Fr’-hain-K’berg semtlerindeki yuva çocukları arasında Kindergärten City
yuvalarının oranı
Berlin’deki tüm yuva çocukları arasında çocuk yuvalarının oranı (%)
Ciro (milyon Euro olarak)
Çocuk başına ebeveyn katılımının aylık ortalama tutarı (Euro olarak)

* Farklı bir bilgi verilmediği sürece tüm veriler 2014 yılının ortalama değerleridir.
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24
5
65
47

