
 

Sosyal ve yetiştirme hizmetinde toplu sözleşme 

görüşmeleri 2022 
 

Bu yazı  ile gündüz çocuk bakı m kurumları nda, etüt 

merkezlerinde, kreş lerde ve tam gün okulları nda 

çocukları  bulunan siz ebeveynleri ve velileri, sosyal ve 

yetiştirme hizmeti için önümüzdeki toplu sözleşme 

görüşmeleri hakkı nda bilgilendirmek ve desteğinizi 

rica etmek istiyoruz. 

 

Kapasitemizin sı nı rı nda çalı ş ı yoruz. Kurumumuzdaki 

personel sayı sı  yetersiz. Bu, Korona pandemisinden önce de 

böyleydi.   

Çocukları n hakkı nı  verebilmek için kurum baş ı  ortalama üç 

mesai arkadaş ı mı z eksik. Bu net olarak sizin için de 

geçerlidir! 

 

İ ş imizi iyi yapmak ve çocuğunuzun geliş imine bireysel olarak 

refakat etmek istiyoruz. Bunun için Kita'larda daha iyi 

koşullara ihtiyacı mı z var: daha fazla personel daha fazla 

zaman. Sadece cazip iş  yerleri ile mevcut uzmanları n 

mesleklerinden ayrı lmamaları  ve genç mesai 

arkadaş ları mı zı n bu meslek için ilgi duymaları  sağlanabilir. 

 

Cazibeye iyi bir pedagojik çalı şma için koşulları n yanı  sı ra 

maddi takdir de dahildir. Diğer branş lardaki benzer 

diplomalara sahip insanlar hâlâ çok daha fazlası nı  

kazanı yor. Gündüz çocuk bakı m kurumları nda kalı cı  

olarak iyi bir pedagojik çalı şmayı  sağlamak istiyorsak bunun 

değişmesi gerekir. Kita'larda cazip iş  yerleri 

dolayı sı yla tüm çocuklar ve aileler için faydalı dı r!  

 

25.02.2022 tarihinde Kita ve tüm sosyal çalı şma 

personelinin, yerel işverenler ile çalı şma koşulları nı n 

iyileştirilmelerine ilişkin toplu sözleşme görüşmeleri 

baş lı yor.   

 

Gündüz çocuk bakı m kurumları , toplumsal olarak büyük bir 

anlama sahiptir. İ şverenleri, çalı şanlar ve böylece 

çocukları nı z için Kita'lardaki koşulları  iyileş tirme amacı yla 

harekete geçirebilmek için çalı şanları n sorunları nı  herkese 

göstermek istiyoruz. 

 

Bizleri burada aşağı daki şekilde önümüzdeki aylarda 

destekleyebilirsiniz: 

 

- Kita'nı zı n personelini yerinde yapı lan eylemlerde 

destekleyerek 

- yakı nları nı z ve arkadaş  çevreniz ile iş  yerinizde toplu 

sözleşme hareketimiz hakkı nda konuşarak. Bilgileri 

düzenli olarak kampanya sayfamı zda bulabilirsiniz 

www.mehr-braucht-mehr.de. Burada ayrı ca toplu 

sözleşme kampanyamı zı n destekleyicisi olarak 

kaydolabilirsiniz 

- siyasi sorumlularla yerel, eyalet ve ülke seviyesindeki 

parlamentolarda görüşerek. Örneğin belediye 

başkanı nı za net olarak neler yapmayı  düşündüğünü 

sorun. 

Kamusal destek ne kadar iyi olursa, çocuğunuzun ve 

personelimizin iyiliği bağlamı nda toplu sözleşme sonucu o 

kadar başarı lı  olur. Kita'lardaki koşulları , gelecekte de 

çocuğunuza sevgiyle ve bireysel ihtiyaçları na uygun olarak ilk 

yaş ları nda refakat edebilecek şekilde iyileş tirmek istiyoruz. 

 

Sizleri düzenli olarak görüşmelerin güncel durumu hakkı nda 

bilgilendireceğiz. 
 

Desteğiniz için çok teşekkür ederiz! 

Gündüz çocuk bakı m kurumunuzun ve tüm sosyal 

çalı şmanı n çalı şanları . 
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