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Koncepcja stopniowego otwierania placówek
dziennej opieki nad dziećmi w Nadrenii
Północnej-Westfalii
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Kolejne etapy otwierania nastąpią 14 i 28 maja 2020/ Minister
Stamp: Dążymy do odpowiedzialnego umożliwienia normalnego
funkcjonowania w ograniczonym zakresie dla wszystkich dzieci
tak szybko jak to możliwe
Ministerstwo Dzieci, Rodziny, Uchodźców i Integracji informuje:
Nadrenia Północna-Westfalia dąży do otwierania placówek dziennej
opieki nad dziećmi, dlatego opracowana została koncepcja
uwzględniająca aktualną sytuację epidemiologiczną. Na tej podstawie
od 14 maja 2020 stopniowo coraz więcej dzieci będzie mogło
uczęszczać do tych placówek. Koncepcja została uzgodniona z gminami
oraz podmiotami prowadzącymi placówki, a także konsultowana z
rodzicami, związkami zawodowymi oraz przedstawicielami placówek
dziennej opieki nad dziećmi. Minister rodziny Joachim Stamp zwraca się
ponadto w listach do rodziców, podmiotów prowadzących, pracowników,
kierowników i osób oferujących całodzienną opiekę nad dzieckiem, w
których wyjaśnia zaplanowane działania.
Minister Stamp: „Skutki pandemii koronawirusa są szczególne
odczuwalne dla dzieci i rodzin. Zdaję sobie sprawę z presji, pod jaką
znajdują się obecnie rodziny z małymi dziećmi po wielu tygodniach bez
regularnej opieki dziennej. Połączenie opieki nad dziećmi z pracą
zawodową wymaga często ogromnego wysiłku. Jako ojciec dwójki
dzieci jestem świadomy, że nasze dzieci potrzebują kontaktów
społecznych, przestrzeni do zabawy, dokazywania i nauki. Chcielibyśmy
otworzyć placówki dziennej opieki dla wszystkich dzieci, musimy jednak
postępować stopniowo i odpowiedzialnie. Pracujący w przedszkolach i
innych placówkach opiekuńczych specjaliści, którzy należą do grupy
ryzyka, nie są bowiem obecnie dostępni. Dlatego oferta będzie znacznie
ograniczona i może być rozszerzana jedynie w ostrożnych krokach”.
Mimo to naszym celem jest umożliwienie wszystkim dzieciom dostępu
do wczesnej edukacji tak szybko, jak to możliwe. Początkowo
rozszerzona zostanie oferta opieki w nagłych przypadkach. Nastąpi to w
dwóch etapach – 14 i 28 maja. W kolejnym etapie w czerwcu wszystkie
pozostałe dzieci powinny mieć możliwość uczęszczania do placówek

Pressestelle
Staatskanzlei 40213
Düsseldorf
Telefon 0211 837-1134
0211 837-1405
lub 0211 837-1151
presse@stk.nrw.de
www.land.nrw

dziennej opieki. W jakiej formie i w jakim zakresie to nastąpi, będzie
uzależnione od tego, czy rozwój sytuacji epidemiologicznej pozwoli na
spotkania w większych grupach oraz ile wykwalifikowanych
pracowników będzie dostępnych.
Minister rodziny: „Oczywiście chcemy umożliwić normalne
funkcjonowanie przynajmniej w ograniczonym zakresie dla wszystkich
dzieci tak szybko jak to możliwe”.
Koncepcja otwarcia placówek dziennej opieki nad dziećmi:
Obecne regulacje
 Ograniczona opieka w nagłych przypadkach: oferta opiekuńcza
placówek pobytu dziennego oraz punktów dziennej opieki nad
dziećmi. Wyjątki dla dzieci, których rodzice należą do
szczególnych grup zawodowych oraz w celu zapewnienia
dobra dziecka w pojedynczych przypadkach.


Rozszerzona opieka w nagłych przypadkach: pracujące osoby
samotnie wychowujące dzieci oraz osoby samotnie
wychowujące dzieci w trakcie egzaminów końcowych w
szkołach lub na uczelniach wyższych.

Od 14 maja 2020 r.:
 Opieka nad dziećmi w placówkach opieki dziennej zostanie
otwarta dla dzieci w wieku przedszkolnym spełniających
kryteria według ustawy w sprawie edukacji i uczestnictwa
społecznego (BuT).
 Ponadto w placówkach pobytu dziennego oraz punktach
dziennej opieki nad dziećmi możliwa jest opieka nad dziećmi z
upośledzeniami oraz dziećmi, którym grozi poważne
upośledzenie, a także tych w przypadku których zostało to
stwierdzone przez placówkę pomocy w integracji osób
upośledzonych. Odpowiednia opieka nad dziećmi w grupach
objętych pedagogiką leczniczą może być realizowana w
ramach istniejących możliwości.
 Dzienna opieka nad dziećmi realizowana przez placówki w
sposób przejrzysty i zbliżony do rodziny będzie otwarta dla
dzieci, które ukończyły drugi rok życia.
 Projekty pomostowe mogą być znów otwierane.
 Opieka organizowana prywatnie przez rodziców jest możliwa
przy spełnieniu określonych warunków.
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Od 28 maja 2020 r.:
 Przyjmowane będą wszystkie pozostałe dzieci w wieku przedszkolnym.
Kolejne etapy w czerwcu:
 W czerwcu planowane jest umożliwienie uczęszczania do placówki opieki
dziennej dla wszystkich pozostałych dzieci. Rząd kraju związkowego
będzie na bieżąco sprawdzał i uzgadniał z gminami i podmiotami
prowadzącymi placówki, a także z rodzicami, związkami zawodowymi i
zrzeszeniami placówek dziennej opieki nad dziećmi w jakim zakresie ta
oferta może zostać zrealizowana.
Obserwujcie nas w Internecie:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancennrw
YouTube: Chancen NRW
W przypadku dodatkowych pytań od prasy należy zwracać się do ośrodka
prasowego Ministerstwa Dzieci, Rodziny, Uchodźców i Integracji, telefon 0211
837-2417.
Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na
stronie rządu krajowego www.land.nrw
Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do mediów
społecznościowych

