Vlada države
Sjeverna Rajna-Vestfalija

Priopćenje za javnost – 363/05/2020

Koncept za postupno otvaranje dnevne skrbi za
djecu u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji
Sljedeći koraci otvaranja održat će se 14. i 28. svibnja 2020.
godine / Ministar Stamp: Omogućiti ograničen normalan rad za
svu djecu što je prije moguće i na odgovoran način
Izvješće Ministarstva djece, obitelji, izbjeglica i integracije:
Sjeverna Rajna-Vestfalija inicira daljnje otvaranje dnevne skrbi za djecu i
predstavila je koncept za to, uzimajući u obzir trenutnu stopu zaraze. U
skladu s tim, od 14. svibnja 2020. više djece moći će postepeno pohađati
vrtiće. Ovaj je koncept usko usklađen s općinama i pružateljima usluga,
a savjetuje se s roditeljima, profesionalnim udrugama i predstavnicima
brige o djeci. Ministar obitelji Joachim Stamp također šalje pisma
roditeljima, pružateljima usluga, zaposlenicima, voditeljima dnevnih vrtića
i radnicima dnevnih ustanova, u kojima objašnjava nadolazeće mjere.
Ministar Stamp: „Učinci koronske pandemije posebno su veliki za djecu i
obitelji. Poznat mi je ogroman pritisak s kojim se obitelji s malom djecom
suočavaju nakon više tjedana bez redovite brige o djeci. Briga o djeci i
rad istovremeno, često su mogući samo uz najveći napor. Kao otac
dvoje djece, vrlo sam svjestan da našoj djeci trebaju društveni kontakti,
prostor za igru, trčanje i učenje. Željeli bismo otvoriti dnevnu skrb za svu
djecu, ali moramo djelovati postupno i odgovorno. Budući da nam
stručnjaci u dnevnim centrima i dnevnoj skrbi za djecu koja pripadaju
rizičnoj skupini trenutno nisu dostupni. To znatno ograničava ponudu i
trenutno se može proširiti samo pažljivim koracima.“
Ipak, cilj je pružiti šansu svoj djeci da što prije ponovno dobiju
obrazovanje u ranom djetinjstvu. Prije svega, nužna briga bit će
proširena u dva koraka 14. i 28. svibnja 2020. godine. U daljnjem koraku
u lipnju sva će se ostala djeca ponovno povezati s ponudama dnevnih
centara. Kako i u kojoj mjeri se to može izvesti, ovisiti o tome omogućuje
li razvoj formiranje većih skupina i koliko stručnjaka je na raspolaganju.
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Ministar za obitelj Stamp: „Jasno je da želimo omogućiti barem
ograničenu redovitu brigu za svu djecu što je prije moguće i na
odgovoran način.“
Koncept otvaranja skrbi za djecu:
Trenutna regulativa
 Ograničena nužna briga: Nema ulaza u dnevne centre i dnevne
centre za brigu o djeci. Izuzeci su za djecu čiji roditelji pripadaju
posebnim profesionalnim skupinama i osiguranje dobrobiti
djeteta u pojedinačnim slučajevima.


Proširena nužna briga: zaposleni samohrani roditelji i
samohrani roditelji koji su na završnim ispitima za školsko ili
sveučilišno obrazovanje.

Od 14. svibnja 2020:
 Dnevna skrb za djecu u dnevnim centrima otvorena je za djecu
predškolske dobi koja ispunjavaju uvjete prema paketu
obrazovanja i sudjelovanja (BuT).
 Osim toga, djeca s invaliditetom i djeca kojima prijeti značajna
invalidnost i za koje je to utvrdio pružatelj pomoći u integraciji
mogu se zbrinuti i u dnevnim centrima ili u dnevnim centrima za
brigu o djeci. Odgovarajuća provedba skrbi za djecu u grupama s
obrazovanjem i liječenjem trebala bi se odvijati u okviru
postojećih mogućnosti.
 Ponude dnevnih centara sa svojom obiteljsko orijentiranom
ponudom za brigu o djeci otvorene su za djecu koja su navršila
dvije godine.
 Projekti za ispomoć mogu se ponovno otvoriti.
 Njega koju privatno organiziraju roditelji moguća je ovisno o
uvjetima.
Od 28. svibnja 2020:
 Sva ostala djeca predškolske dobi su primljena.
Daljnji koraci u lipnju:
 Tijekom lipnja sva će druga djeca moći posjetiti njihovu ustanovu
ili dnevni centar. U kojoj mjeri se ponuda može realizirati
kontinuirano se provjerava i koordinira s općinama i pružateljima
usluga, a provodi se uz savjet roditelja i profesionalnih udruženja
kao i udruga za skrb o djeci.
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Pratite nas na internetu:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancennrw
YouTube: Chancen NRW
Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se Uredu za javnost Ministarstva za
djecu, obitelj, izbjeglice i integraciju, telefon 0211 837-2417.
Ovo priopćenje za javnost dostupno je i na Internetu na internetskoj
adresi vlade države www.land.nrw
Obavijest o zaštiti podataka u vezi s društvenim medijima
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