
Cuponul pentru
Grădiniță sau Creșă
Kita-Gutschein

Din prima zi de naștere a copilului în Germania, părinții
pot beneficia de acoperirea costurilor de îngrijire până la
7 ore zilnic. Acestea sunt finanțate de către Jugendamt
(Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului). Dacă nevoia de îngrijire zilnică se mărește din
cauze motivate, se pot adăuga ore în plus.



Depunerea Cererii pentru Cuponul de
Grădiniță
Cererea se depune la Jugendamt-ul sectorului unde aveți reședința cu maxim 9
și minim 2 luni înainte de data începerii frecventării grădiniței/creșei.

Aceasta se completează online și se printează. Alternativ se descarcă formularul
”Anmeldung zur Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ și se
completează de mână.

Accesând acest link puteți completa cererea online precum și descărca
formularul:
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-
kinder/kindertagesbetreuung/kita-gutschein/

Documentele necesare, ce trebuie atașate
în copie:

Pașapoarte sau Buletinele părinților și pașaportul copilului
 Certificatul de naștere al copilului
 Dovada de reședință (Meldebescheinigung) a tuturor membrilor familiei
 Contractele de muncă sau dovada frecventării cursului de germană pentru
ambii părinți.



Folosirea cuponului pentru un loc 
la grădiniță
Ați primit Cuponul de grădiniță și vă întrebați ce e de făcut?
Pentru început este nevoie de căutat un loc la una din instituții. Acest pas poate
fi făcut cu ajutorul platformei Kita-Navigator. În videoul explicativ cu titlul ”Cum
căutăm un loc la grădiniță în Berlin?” pe canalul nostru de Youtube Kulturen im
Kiez sau pagina noastră de Facebook cu același nume, este arătat pas cu pas în
limba maternă cum puteți folosi site-ul.

Odată ce grădinița dorită v-a oferit locul, veți semna un contract și veți preda
cuponul original.

 În cazul în care veți dori să schimbați grădinița, va trebui să anunțați instituția și
să luați Cuponul înapoi, ca să îl predați la altă grădiniță din Berlin.

Folosirea cuponului pentru un loc la creșă
O alternativă a grădiniței este creșa unde este o/un Îngrijitoare/Îngrijitor.
Jugendamt prin departamentul Fachbereich Kindertagespflege (Serviciului de
Specialitate Creșă) vă poate ajuta cu căutarea unui loc potrivit. Copiii pot
frecventa creșa până la 3 ani. Apoi trebuie să fie transferați la grădiniță.

Mai jos puteți accesa adresele actuale ale biroului Jugendamt în Berlin pentru
toate sectoarele: https://service.berlin.de/standorte/jugendaemter/

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


La aceste adrese puteți trimite cererea
pentru Cuponul de Grădiniță conform
sectorului unde aveți reședința.
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 

Această broșură a fost creată de lucrătorii 
asociației Kulturen im Kiez e. V. și finanțată 
de Primăria Bezirksamt Mitte von Berlin.


