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Αγαπητοί γονείς,

Η (επ-) άνοδος στην εργασία μετά από μια απαιτητική περίοδο για την οικογένεια 
προσφέρει πολλές ευκαιρίες και ταυτόχρονα φέρνει τους γονείς αντιμέτωπους 
με μεγάλες προκλήσεις. Σημαντικό στοιχείο για μια επιτυχημένη επαγγελματική 
σταδιοδρομία είναι η διασφάλιση μιας καλής φροντίδας για τα παιδιά σας.

Με αυτό το φυλλάδιο είμαστε στη διάθεσή σας για την αναζήτηση της 
κατάλληλης φροντίδας για τα παιδιά σας. Στην Περιφέρεια Groß-Gerau θέλουμε 
να διασφαλίσουμε ότι μπορείτε κάλλιστα να συνδυάσετε την καλή φροντίδα και 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας με μια επιτυχημένη καριέρα.

Εάν ξέρετε ότι το παιδί σας λαμβάνει αξιόπιστη φροντίδα, μπορείτε πιο εύκολα 
να ενδώσετε σε νέες επαγγελματικές προκλήσεις. Στόχος μας με αυτό το 
φυλλάδιο είναι να σας στηρίξουμε σε αυτό το σημαντικό βήμα. Εδώ θα λάβετε 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να οργανώσετε τη φύλαξη και 
φροντίδα του παιδιού σας όπως ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες.

Εχουμε οργανώσει το φυλλάδιο με βάση τα ακόλουθα ερωτήματα:
• Τι πρέπει να αποφασίσετε;
• Ποιες μορφές φροντίδας υπάρχουν και ποιες οι δυνατότητες πρόσβασης;
• Τι σημαίνει νομική αξίωση;
• Ποιος αναλαμβάνει τα έξοδα;
• Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι επικοινωνίας;

Το Γραφείο Γυναικών και Ισότητας Ευκαιριών της Περιφέρειας Groß-Gerau 
επιτρέπει τον συνδυασμό επαγγελματικού και οικογενειακού βίου μέσω του 
δικτύου. Επιθυμία μας είναι να συμβάλλουμε στην περαιτέρω εξέλιξη των 
δυνατοτήτων φροντίδας και να ενθαρρύνουμε φιλικές για την οικογένεια 
πρωτοβουλίες στις επιχειρήσεις. Βεβαίως μας ενδιαφέρουν και οι δικές σας 
εμπειρίες και είμαστε στη διάθεσή σας για σχόλια και παρατηρήσεις μέσω email 
στο bfc@kreisgg.de ή τηλεφωνικά στο 06152 989-630.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, τόσο στην επιλογή της κατάλληλης φροντίδας 
όσο και στην επαγγελματική σας (επ)-άνοδο!

 
Thomas Will              Walter Astheimer

Επαρχος Πρώτος                      Σύμβουλος Περιφέρειας

Το παιδί σας σε καλά χέρια
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1. Ποιες δυνατότητες φροντίδας υπάρχουν; ?
1.1 Κέντρα ημερήσιας φροντίδας παιδιών

Σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας παιδιών, τα παιδιά κρατούνται για ένα μέρος 
της ημέρας ή για ολόκληρη την ημέρα, και για την καλύτερη φροντίδας τους 
χωρίζονται σε ομάδες.

Εδώ ανήκουν:
• Βρεφονηπιακοί σταθμοί – για παιδιά μέχρι και τριών ετών
• Παιδικοί σταθμοί – για παιδιά από τριών ετών έως την προσχολική ηλικία
• Νηπιαγωγεία – για παιδιά πρώιμης σχολικής ηλικίας
• Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ανεξαρτήτου ηλικίας

1.2 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας παιδιών – Βρεφονηπιοκόμοι

Η ημερήσια φροντίδα παιδιών παρέχεται από κατάλληλα εκπαιδευμένα 
άτομα στον χώρο τους ή στον χώρο των κηδεμόνων των παιδιών. Τα παιδιά 
περνούν συγκεκριμένο χρόνο την ημέρα σε οικογενειακό περιβάλλον 
έξω από το σπίτι, συχνά μαζί με τα παιδιά και τον/ την σύντροφο του/ 
της βρεφονηπιοκόμου. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται η δυνατότητα 
εντατικής ενασχόλησης με τις ατομικές ανάγκες κάθε παιδιού.

Το παιδί σας δικαιούται μια θέση φροντίδας σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας 
παιδιών ή σε υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας παιδιών, σύμφωνα με το 
άρθρο § 24 του VIII Τόμου του Κοινωνικού Κώδικα.

Οι διαδικασίες εγγραφής σε χώρους φροντίδας και φύλαξης διαφέρουν από 
περιοχή σε περιοχή. Η εγγραφή θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα. 
Οι φορείς χρειάζονται τουλάχιστον τρεις μήνες εκ των προτέρων για 
προετοιμασία και οργάνωση.  

Το δικαίωμα πληρείται όταν διατίθεται μια θέση στις εν λόγω υπηρεσίες.  
Αν έχετε περισσότερες επιλογές, μπορείτε να επιλέξετε πού θέλετε να 
εμπιστευτείτε το παιδί σας. Εάν αρνηθείτε μία διαθέσιμη θέση, παραιτείστε 
ταυτόχρονα από το δικαίωμα και πρέπει να δηλώσετε το παιδί σας εκ νέου.

Το παιδί σας σε καλά χέρια

2. Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης

για παιδιά ηλικίας 0-6 ετών στην Περιφέρεια Groß-Gerau §
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3. Ποιος αναλαμβάνει τα έξοδα;

Ατομα που το εισόδημά τους δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών 
ημερήσιας φύλαξης και φροντίδας παιδιών, έχουν το δικαίωμα να λάβουν 
επιδότηση ή να καλύψει τα έξοδα η Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας (Jugend-
amt). 

Κατόπιν αίτησης και υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. 
βεβαίωση καθαρού εισοδήματος των τελευταίων 12 μηνών, μισθωτήριο 
συμβόλαιο, δαπάνες ασφάλισης, κ.λπ.), ελέγχεται αν η οικονομική 
κατάσταση του/ της αιτούντα/ αιτούσας επιτρέπει την ανάληψη ή επιδότηση 
των δαπανών ημερήσιας φύλαξης και φροντίδας παιδιών. Η περίοδος 
έγκρισης διαρκεί έως και 12 μήνες, και αιτήσεις παράτασης θα πρέπει να 
υποβάλλονται εγκαίρως πριν από το πέρας αυτής της περιόδου.  

Μπορείτε, επίσης, να αιτηθείτε την κάλυψη του κόστους σίτισης στην 
ημερήσια φροντίδα στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης και 
συμμετοχής (Bildungs- und Teilhabepaket). Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με 
την ανάληψη των εξόδων θα βρείτε παρακάτω: 

Τηλέφωνο: 06152 989 814 
E-Mail: kitafb@kreisgg.de
Ιστοσελίδα: https://www.kreisgg.de/familie/kindertagesbetreuung/

€
Το παιδί σας σε καλά χέρια
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Το παιδί σας σε καλά χέρια

4. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι επικοινωνίας;

Βόρεια Περιφέρεια



Bischofsheim Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Bischofsheim
06144 40448

Περισσότερες πληροφορίες:
https://bit.ly/33cvCs5

Ginsheim-Gustavsburg Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Ginsheim-Gustavsburg
06134 20140

Περισσότερες πληροφορίες:
https://bit.ly/2M0WtlD

Kelsterbach Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Kelsterbach
06107 773-1

Περισσότερες πληροφορίες:
https://bit.ly/2YEIoMB

Raunheim Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Raunheim
06142 402162

Περισσότερες πληροφορίες:
https://bit.ly/2YqA3AWl

Rüsselsheim Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Rüsselsheim am Main
06142 830

Περισσότερες πληροφορίες:
https://bit.ly/2ZyOMpT
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Κεντρική Περιφέρεια

Büttelborn   Δημοτική Διοίκηση Büttelborn  
    06152 178846

    Περισσότερες πληροφορίες:
    https://bit.ly/2KhplUu

Groß-Gerau   Δημοτικό Συμβούλιο της πρωτεύουσας Περιφέρειας Groß-Gerau

    06152 71 63 01

    Περισσότερες πληροφορίες:
    https://bit.ly/2YKggeT

Mörfelden-Walldorf  Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Mörfelden-Walldorf
    06105 938 0

    Περισσότερες πληροφορίες:
    https://bit.ly/2Ta8dmn

Nauheim   Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Nauheim
    06152 639 213

    Περισσότερες πληροφορίες:
    https://bit.ly/2YNy4FS

Trebur     Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Trebur
    Herrngasse 3
    06147 208 0

    Περισσότερες πληροφορίες:
    https://bit.ly/33f4fh9
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Νότια Περιφέρεια

Biebesheim   Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Biebesheim  
    06258 806 0

    Περισσότερες πληροφορίες:
    https://bit.ly/2MBGBW9

Gernsheim   Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Gernsheim
    06258 108 0

    Περισσότερες πληροφορίες:
    https://bit.ly/2YJkZh1

Riedstadt   Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Riedstadt 
    06158 181 410

    Περισσότερες πληροφορίες:
    https://bit.ly/31iBI8m

Stockstadt   Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Stockstadt a. R.
    06158 829 0

    Περισσότερες πληροφορίες:
    https://bit.ly/2M7SO5F
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4.1 Παροχή ημερήσιας φροντίδας παιδιών μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας

Γραφείο TagesKids Βόρεια  Αρμόδιο για: 

Bischofsheim
Ginsheim-Gustavsburg
Kelsterbach
Raunheim

Im Stadtzentrum Raunheim
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim
06142 402285 
tageskids-bueronord@kreisgg.de
Ώρες εξυπηρέτησης:
Τρίτη: 09.00-12.00 
Τετάρτη: 13.30-17.30

Γραφείο TagesKids Κεντρικά 

Kreisverwaltung des Kreises 
Groß-Gerau  
Wilhelm-Seipp-Straße 4 
64521 Groß-Gerau 
06152 989-485 
tageskids-bueromitte@kreisgg.de
Ώρες εξυπηρέτησης:
Τρίτη: 09.00-12.00  
Τετάρτη: 14.00-18.00  

Αρμόδιο για:

Büttelborn
Groß-Gerau
Mörfelden-Walldorf
Nauheim
Trebur

Γραφείο TagesKids Νότια

Rathaus Riedstadt
Rathausplatz 1
64560 Riedstadt
06158 184464 
tageskids-buerosued@kreisgg.de
Ώρες εξυπηρέτησης:
Τρίτη: 09.00-12.00  
Πέμπτη: 14.00-18.00r

Αρμόδιο για:

Biebesheim
Gernsheim
Riedstadt
Stockstadt
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4.2 Στοιχεία επικοινωνίας για την ανάληψη εξόδων

Υπ. Κοινων. Πρόνοιας της Περιφέρειας Groß-Gerau
Wirtschaftliche Jugendhilfe 
Wilhelm-Seipp-Straße 4
64521 Groß-Gerau

Ημερήσια Φροντίδα Παιδιών:
Frau Wilhelm
06152 989-503
p.wilhelm@kreisgg.de

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών:
Frau Halfmann Frau Zitzmann 
06152 989-404 06152 989-216
t.halfmann@kreisgg.de y.zitzmann@kreisgg.de

Υπ. Κοινων. Πρόνοιας Rüsselsheim
Wirtschaftliche Jugendhilfe
Mainstraße 7
65428 Rüsselsheim

Christopher Auffermann
06142 83-2167

Υπ. Επιδομάτων Στέγασης της Περιφέρειας Groß-Gerau
Wilhelm-Seipp-Straße 15
64521 Groß-Gerau
06152 989-645
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