
Ваучерът за
детска градина
Kita-Gutschein

От първия рожден ден на Вашето дете, могат  до
7 часа на ден пребиваване в детска градина да
бъдат заплатени от службата за  подпомагане
намладежта  (Jugendamt) . Службата за
подпомагане на младежта ще Ви издаде т. нар.
„ваучер за детска градина“ „Kita-Gutschein“.  Ако за
Вашето дете вече се полагат грижи и искате да
разширите обхвата на грижите, можете да
направите молба за  „Kita-Gutschein“.



Кандидатствайте за ваучер за детска
градина
За ваучер за детска градина може да се кандидатства най-рано 9
месеца или най-късно 2 месеца преди желаното начало на грижите
в офиса за социални грижи за младежта във вашия жилищен
район(Jugendamt). 

Можете да използвате онлайн формуляра за това или да
разпечатате „Регистрация за издръжка на деца в дневни
заведения“ и да я попълните на ръка. 

Можете да изтеглите заявлението или да го попълните онлайн на
тази страница: https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-
kinder/kindertagesbetreuung/kita-gutschein/

Необходими документи за добавяне
във вид на копие: 

Паспорти или лични карти на родителите и паспорт на детето
Aкт за раждане на детето
Удостоверение за адресна регистрация на родителите и детето
Трудови договори на родителите/доказателство за регистрация
за посещение  на езиков курс

https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kindertagesbetreuung/kita-gutschein/


Осребряване на ваучера за детска
градина
Получихте ваучера си за детска градина и се чудите какво да
правите по-нататък? С Вашия ваучер можете да започнете да
търсите свободно място. Можете да направите това в Kita Navigator.
Обясняваме как работи във видео с инструкции, озаглавено „Как
намирате място за детска градина в Берлин?“ на нашата страница
във Facebook или YouTube канал „Kulturen im Kiez“. Ако желаете,
местната служба за подпомагане на младежта(Jugendamt) също ще
Ви подкрепи в търсенето на свободномясто. 

Ако сте намерили свободно място, сключете договор за гледане на
деца с доставчика на услугата на заведението и осребрете ваучера
си там. Ръководството  ще Ви подкрепи в това. Ако смените
детската градина, трябва да вземете със себе си ваучера за детска
градина от предишната детска градина и да го донесете със себе си
в новата.

Осребряване на ваучера за детска
градина в „място за дневна грижа“. 
Като алтернатива на детската градина, можете също да решите да
оставитедетето си за грижи в Tagespflegestelle -дневен център
(дневна майка/дневен баща ). Специализираната служба за дневни
грижи за деца във Вашия районен  Jugendamt  ще Ви подкрепи,
когато търсите място  за дневна грижа. Децата могат да останат там
до 3-годишна възраст. След това трябва да намерите детска
градина. 

Тук можете да намерите актуалните адреси на берлинските служби
за подпомагане на младежта:
https://service.berlin.de/standorte/jugendaemter/

https://service.berlin.de/standorte/jugendaemter/


Тук можете да откриете адреса за
подаване на молба в  Jugendamt 
 завашия район:
Bezirksamt Charlottenburg – Wilmersdorf
Jugendamt - Kindertagesbetreuung (Kita, Hort)
Hohenzollerndamm 174-177
10713 Berlin

Bezirksamt Friedrichshain – Kreuzberg
Jugendamt -Tages- und Hortbetreuung
Frankfurter Allee 35/37
10247 Berlin

Bezirksamt Lichtenberg
Jugendamt - Tagesbetreuung von Kindern
Große-Leege-Straße 103
13055 Berlin

Bezirksamt Marzahn – Hellersdorf
Jugendamt - Kita-Hort Gutscheinstelle
Riesaer Straße 94
12627 Berlin

Bezirksamt Mitte
Jugendamt – Kindertagesbetreuung
Karl-Marx-Allee 31
 10178 Berlin
 
Bezirksamt Neukölln
Jugendamt Tagesbetreuung von Kindern
Karl-Marx-Straße 83
12040 Berlin

Bezirksamt Pankow
Jugendamt Fachdienst 5 – Kindertagesbetreuung
Fröbelstr. 17 / Haus 4 EG
10405 Berlin

Bezirksamt Reinickendorf
Jugendamt Kindertagesbetreuung
Eichborndamm 215
13437 Berlin

Bezirksamt Spandau
Jugendamt - Kindertagesbetreuung (Kita, Hort)
Carl-Schurz-Str. 2/6
13597 Berlin

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Jugendamt –Fachdienst Kita-/Hortgutschein
Kirchstr. 1/3
14163 Berlin

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
Jugendamt –Tagesbetreuung für Kinder
Rathausstr. 27
12105 Berlin
 
Bezirksamt Treptow-Köpenick
Jugendamt- Kitagutscheinverfahren und Hort
Groß-Berliner Damm 154
12489 Berlin 

Тази брошура е изготвена от
Kulturen im Kiez e.V. с подкрепата на 
Bezirksamt Mitte von Berlin


