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F.A.Q. | Centrul de consultanţă pentru părinţi | Generalităţi
Întrebări frecvente privind sistemul de notificare pentru îngrijirea
copiilor din Mannheim (MeKi)
1. Unde pot obţine informaţii de specialitate pentru întrebări privind
subiectul îngrijirii copiilor
Vă rugăm să vă adresaţi personal, telefonic sau prin e-mail angajaţilor
Centrului de consultanţă pentru părinţi al oraşului Mannheim din
Q 5, 22
68161 Mannheim
Tel.: 0621 293-3888
Fax: 0621 293-473859
E-mail: 56.servicestelle.eltern@mannheim.de
Programul centrului de consultanţă pentru părinţi (MeKi):
Lu, Mie, Vi: 8:00 până la 12:00
Ma
8:00 până la 12:00 ŞI 13:00 până la 16:00
Joi:
13:00 până la 18:00

2. Ce reprezintă sistemul de notificare pentru îngrijirea copiilor
(MeKi)?
Prin intermediul sistemului de notificare pentru îngrijirea copiilor (MeKi)
municipalitatea Mannheim centralizează dorinţele referitoare la acest
subiect ale tuturor părinţilor din Mannheim cu copii în creşe, grădiniţe, în
sistemul de îngrijire zilnică, after-school şi şcoala primară. Formulare
MeKi reprezintă informaţii importante pentru municipalitate, pentru a
putea evalua în mod realist şi dezvolta oferta privitoare la acest subiect.
Din acest motiv este important ca toţi părinţii să se înregistreze,
împreună cu propriile dorinţe referitoare la îngrijirea copiilor, în sistemul
de notificare (MeKi. Înregistrarea se poate face online, pe internet sau în
formă scrisă, pe hârtie. În cazul formei scrise se recomandă predarea
direct la centrul de consultant pentru părinţi.
Înregistrarea se face, conform § 3 secţiunea 2a KITAG, de către părinţi,
resp. de către un tutore.
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3. Este necesară o înregistrare prin intermediul sistemului de
notificare pentru îngrijirea copiilor în orice situaţie?
Da. Orice înregistrare, fie că este pentru o instituţie municipală, fie că
este vorba despre o instituţie a unui operator liber sau de altă natură ori
pentru sistemul de îngrijire zilnică, trebuie să aibă loc prin intermediul
sistemului de notificare (MeKi).
4. Cum mă înregistrez?
Vă rugăm să completaţi „Formularul pentru înregistrarea în sistemul de
notificare pentru îngrijirea copiilor (MeKi) al oraşului Mannheim. Puteţi
face acest lucru online, la adresa www.mannheim.de sau puteţi completa
formularul de înregistrare în formă tipărită. Puteţi descărca formularul de
înregistrare de la adresa www.mannheim.de şi îl puteţi obţine în formă
tipărită în creşe, grădiniţe, la sediile serviciilor de specialitate pentru
îngrijire zilnică, în instituţiile pentru îngrijirea copiilor şcolari, la centrul de
consultanţă pentru părinţi (MeKi) şi sediile instituţiilor de servicii publice.
În oricare dintre aceste locuri puteţi şi să predaţi formularul.
5. Pentru care oferte îmi pot înregistra copilul?
Vă puteţi înregistra copilul pentru creşă, grădiniţă, sistemul de îngrijire
zilnică, after-school şi sistemul pentru îngrijirea copiilor şcolari, cu
diverse intervale de frecvenţă.
6. Ce informaţii sunt necesare?
Pe lângă instituţia dorită / oferta de îngrijire şi perioada dorită avem
nevoie de informaţii privind activitatea dvs. profesională şi dacă sunteţi
singurul părinte. În plus, vă rugăm să specificaţi dacă un frate sau o soră
se află deja în sistemul de îngrijire sau dacă în acelaşi moment căutaţi
un loc în sistem şi pentru un frate sau o soră ale copilului. De asemenea,
vă rugăm să menţionaţi, în cazul în care copilul dvs. merge deja la creşa
unei grădiniţe, când acesta va trece în regimul de grădiniţă. În
continuare, vă rugăm să indicaţi dacă copilul dvs. nu merge încă la o
grădiniţă şi va împlini vârsta de şcolarizare în decursul următorului an de
îngrijire. Aceste informaţii sunt relevante pentru acordarea locului.
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7. Pentru câte instituţii îmi pot înregistra copilul?
Aveţi posibilitatea să indicaţi trei instituţii, la alegerea dumneavoastră.
Instituţiile le puteţi găsi în catalogul Kita al municipalităţii Mannheim:
https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungen-fuer-diebetreuung-von-kindern.
8. Când ar trebui să îmi înregistrez copilul?
Părinţii care caută un loc pentru anul de îngrijire următor* trebuie să îşi
înainteze înregistrarea, împreună cu toate documentele justificative
necesare, până la 15 februarie centrului de consultanţă pentru părinţi
(MeKi). (*Un an de îngrijire începe în luna septembrie a fiecărui an.)
În rest, înregistrările pot fi înaintate şi în decursul anului calendaristic.
De regulă, momentele alocării locurilor sunt coordonate de regulă de
către operatori, unele în funcţie de altele. Preventiv, în cazul operatorilor
liberi sau de altă natură, ar trebui să clarificaţi până când aceştia trebuie
să intre în posesia înregistrărilor.
9. Cum pot şti că înregistrarea mea a ajuns la centrul de consultanţă
pentru părinţi (MeKi)?
Centrul de consultanţă pentru părinţi (MeKi) va confirma în scris,eventual
prin e-mail, primirea înregistrării.
10. Organismele Kita sunt informate cu privire la înregistrarea
copilului meu? Sau trebuie să mă prezint la centrele de îngrijire de
zi?
Înregistrările dvs. sunt înaintate automat din sistemul de notificare (MeKi)
către organisme resp. către serviciul de specialitate pentru centre de
îngrijire de zi. Însă, în mod cert va fi util pentru alegerea unei instituţii să
cunoaşteţi personal şi să vă prezentaţi la centrul de îngrijire de zi.
În sistemul de îngrijire de zi a copiilor singura modalitate a stabili un
îngrijitor adecvat părinţilor şi copilului este ca aceştia să se prezinte
personal la serviciul de specialitate pentru centre de îngrijire de zi.
În anumite situaţii, operatorii liberi sau de altă natură pot avea nevoie de
informaţii suplimentare pentru preluarea copilului într-una dintre
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instituţiile lor. În acest sens, vă rugăm să vă interesaţi din timp la
respectivii operatori.
11. Copilul meu este îngrijit actualmente într-o creşă, însă va avea
nevoie de un loc la grădiniţă începând de la vârsta de 3 ani. Este
necesară o nouă înregistrare?
Da, este necesară o nouă înregistrare la trecerea de la creşă la
grădiniţă.
Acest lucru este valabil şi pentru trecerea de la creşă la grădiniţă în
cadrul aceleiaşi instituţii (centru de îngrijire de zi).
12. Copilul meu nu a împlinit încă 3 ani. Pot totuşi să îl înregistrez
deja pentru un loc începând cu vârsta de 3 ani?
Da, acest lucru este posibil. Vă rugăm însă să aveţi în vedere faptul că
înregistrarea este posibilă cel mai devreme cu 2 ani înainte de data la
care doriţi să fie admis.
13. Copilul meu se va naşte în curând, pot totuşi să îl înregistrez
deja?
În principiu, da. În acest sens, vă rugăm să specificaţi data probabilă a
naşterii, conform carnetului de maternitate. Menţionarea datei efective a
naşterii va fi însă, în cele din urmă, absolut necesară. Vă rugăm să aveţi
în vedere faptul că înregistrarea este posibilă cel mai devreme cu 2 ani
înainte de data la care doriţi să fie admis.
14. Este posibil ca, pe baza înregistrării, să şi schimb un loc de
îngrijire?
Da. În acest sens vă rugăm ca pe înregistrare să specificaţi instituţia
anterioară, noua instituţie, precum şi momentul în care doriţi să aibă loc
schimbarea.
15. Am mai mulţi copii. Este suficient un singur formular pentru
înregistrare?
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Nu, pentru fiecare copil este necesară o înregistrare separată.
Întotdeauna, cu un formular va putea fi înregistrat numai un copil pentru
forma de îngrijire adecvată vârstei sale.
16. Cum primesc un loc?
Sistemul de notificare (MeKi) centralizează toate înregistrările electronic
şi le pune automat la dispoziţie instituţiilor specificate de către părinţi,
departamentului de specialitate pentru educaţie sau serviciului de
specialitate pentru centre de îngrijire de zi. În continuare, procesarea are
loc în respectivele instituţii, resp. în serviciul de specialitate pentru centre
de îngrijire de zi. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că alocarea locurilor
se face în mod direct de către operator, resp. de către respectivele
instituţii. Centrul de consultanţă pentru părinţi nu alocă nici un fel de
locuri.
17. Cine alocă locurile de îngrijire?
Locurile de îngrijire sunt alocate de către instituţiilor respectivilor
operatori sau de către departamentul de specialitate pentru educaţie,
acesta poate fi un operator de stat, resp. unul privat, bisericesc sau o
companie. Centrul de consultanţă pentru părinţi nu alocă nici un fel de
locuri.
18. Cum aflu dacă am obţinut un loc?
Veţi primi acceptul, direct de la instituţie sau de la departamentul de
specialitate pentru educaţie, prin e-mail sau prin poştă. Trimiterea
accepturilor nu se face de către centrul de consultanţă pentru părinţi
(MeKi), ci, de regulă, de către conducerea instituţiilor.
Serviciul de specialitate pentru centre de îngrijire de zi vi-l va remite în
momentul contactului personal cu dvs.
19. Există o listă de aşteptare?
Baza de date a sistemului de notificare (MeKi) este dinamică. Fiecare
înregistrare este punctată în funcţie de criteriile de alocare stabilite de
către consiliul comunal şi ordonate într-o anumită ordine. Aceasta se
modifică odată cu fiecare nouă înregistrare. Timpii de aşteptare nu au
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nici un rol în ceea ce priveşte alocare locurilor de îngrijire în instituţiile de
stat. Din acest motiv, aici nu se întocmeşte o listă de aşteptare.
Vă rugăm să aveţi însă în vedere termenul limită de predare al
înregistrării pentru fiecare nou an de îngrijire.
20. Care sunt criteriile de alocare aplicate?
Alocarea locurilor se face în organismele de stat Kita şi ofertele pentru
îngrijirea copiilor şcolari, în conformitate cu criteriile unitate adoptate de
comitetul pentru ajutorarea tinerilor şi de consiliul comunal.
Primesc locuri cu precădere copiii în cazul cărora serviciul social a
constatat o situaţie de periclitare a bunăstării copilului, resp. necesitatea
unor măsuri de promovare a bunăstării acestuia. Aceasta reprezintă
însărcinarea legală.
În continuare. În grădiniţe sunt acceptaţi cu precădere copiii care nu s-au
aflat până acum în nici o instituţie şi care împlinesc vârsta de şcolarizare
în decursul următorului an de îngrijire.
În plus, copiii care în momentul trecerii la grădiniţă beneficiază deja de o
ofertă de creşă în aceeaşi instituţie vor fi acceptaţi cu prioritate.
Restul criteriilor se referă la activitatea profesională, precum şi la nivelul
de angajare în câmpul muncii al unuia sau al ambilor tutori. Persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă şi cele aflate într-un ciclu de
pregătire profesională sunt considerate persoane angajate. Persoanele
încadrate în câmpul muncii, care sunt părinţi singuri, primesc un bonus.
În continuare, se ia în considerare dacă un frate sau o soră se află deja
în sistemul de îngrijire sau dacă se caută un loc pentru acesta în acelaşi
moment.
În cazul unui număr egal de puncte, locul va fi acordat copilului al cărui
frate sau soră se află deja în îngrijire în aceeaşi instituţie. Totodată, la
creşă şi grădiniţă, va avea prioritate un copil de vârstă mai mare, la
sistemul pentru îngrijirea copiilor şcolari va avea prioritate unul de vârstă
mai mică.
Criteriile exacte de alocare sunt disponibile la adresa:
https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungen-fuer-diebetreuung-von-kindern.
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21. Prin drepturile care îmi revin am dreptul la un loc în sistemul de
îngrijire. De ce copilul nu a primit totuşi un loc la instituţia, resp.
forma de îngrijire dorită de mine?
 Începând de la 01.08.2013 copiii cu vârsta cuprinsă între unu şi trei
ani au dreptul, conform § 24 paragraf 2 SGB VIII, la înscrierea în
sistemul de îngrijire de zi. Amploarea tipului de îngrijire efectiv
depinde de necesităţile individuale.
Acest drept nu se aplică pentru o anume instituţie. Nu se poate nici
solicita crearea unor locuri de îngrijire suplimentare într-o instituție
specifică. Dreptul părinţilor de a îşi exprima dorinţa şi de a alege nu
îi îndreptăţeşte pentru o astfel de solicitare. Limitele acestui drept
sunt reprezentate de oferta existentă. (în acest sens Curtea
supremă de contencios administrativ Münster B. v. 14.08.2013 -12
B 793/13).
 Începând de la împlinirea vârstei de 3 ani, conform § 24 paragraf 3
SGB VIII, copiii au dreptul la îngrijirea într-un centru de îngrijire de
zi (=KiGa). Nici în acest caz nu există la dreptul la îngrijire într-o
anumită instituţie şi nici dreptul la ocuparea unui loc pe parcursul
întregii zile.
 Pentru copiii care au împlinit vârsta de şcolarizare se specifică în §
24 paragraf 4 SGB VIII exclusiv o obligaţie legală obiectivă a
operatorilor centrelor publice pentru ajutorarea tinerilor de a
menţine locuri, după necesități, în centrele de îngrijire de zi, însă
nu fundamentează şi un drept pentru copii în acest sens.
22.Ce se întâmplă dacă nu primesc un loc în nici una dintre
instituţiile pe care le-am menţionat?
În acest caz vă rugăm să contactaţi centrul de consultanţă pentru părinţi
(MeKi. Funcţionarii vor încerca să găsească o soluţie alternativă
împreună cu dvs.
23. Pot obţine un loc în sistemul de îngrijire chiar dacă nu locuiesc
în Mannheim?
În principiu, nu. Locurile sistemului de îngrijire din Mannheim sunt
destinate în primul rând familiilor domiciliate în Mannheim.
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24. Pe ce perioadă vor fi stocate datele mele cu caracter personal?
Datele înregistrării vor fi şterse de către organismul central din momentul
în care este certă înscrierea şi acceptarea copilului într-o instituţie. Puteţi
însă solicita oricând centrului de consultanţă pentru părinţi (MeKi)
ştergerea imediată a datelor dumneavoastră.

