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Sevgili Veliler! 

 

Çalı şanları n rahat bir şekilde çalı ş ı p çocuklarla daha 

yakı ndan ilgilenebilmek amacı yla iş  yüklerinin azaltı lması  

ve daha fazla süre verilmesine yönelik taleplerinin işverenler 

tarafı ndan reddedildiğini son ebeveyn bilgilendirmemizde 

size aktarmı ş tı k. Kendilerine yöneltilen daha yüksek bir 

maddi destek talebini de redderek karş ı ladı lar.  

 

Sosyal mesleklerde ağı rlı klı  olarak kadı nları n faaliyet 

göstermesinden dolayı  ver.di, Dünya Kadı nlar Günü 

kapsamı nda  

çalı şanları , grevler ve gösteriler yaparak çalı şma 

koşulları na dikkat çekmeye davet etti.   

 

Sadece 8 Mart gününde federal çapta 22.000'den fazla 

mesai arkadaş ı mı z birçok noktada sokaklara dökülüp sosyal 

mesleklerin daha fazla dikkate alı nması  amacı yla greve 

gitti. Özellikle Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Dresden, 

Hannover, Köln, Mannheim, Mainz ve Saarbrücken'de büyük 

etkinlikler yapı ldı . 

 

Çok sayı da veli temsilcisi de dayanı şma için gösterilere 

katı larak, düşüncelerini dile getirerek veya sosyal medya 

paylaş ı mları  yaparak uzman personellerin seslerini 

duyurmaları na yardı mcı  oldu. Hepimizin ortak amacı , 

erken çocukluk döneminde eğitim, yetiş tirme ve bakı m 

alanları nda daha fazla kalite için mücadele etmektir.   

Ancak ne istediğimizi ve çocuklar için daha fazla zamana, 

personelin yükünü hafifletmeye ve yapı lan iş in takdir 

edilmesine yönelik taleplerimizin neden önemli olduğunu 

yerel yönetimlerdeki yetkililere daha iyi açı klamamı z 

gerekiyor.   

Bu nedenle sizlerden veli kampanyası na katı lmanı zı  

rica ediyoruz. 

 

Yerel işverenlerle düzenlenecek müzakerelere en büyük 

etkiyi belediye başkanları  yapabilir. Müzakereleri yöneten 

mevkidaş ları  ile doğrudan bağlantı ları  vardı r. Bu nedenle 

veliler olarak bulunduğunuz ilin belediye başkanı  ile 

doğrudan irtibata geçmeli, Kita'larda ve tam gün kreş lerde 

yapı lan çalı şmaları n sizin için neden önemli olduğunu ve 

çocukları nı z için neler istediğinizi anlatmalı sı nı z. 

 

  

 

   

Bu QR kod üzerinden ulaşabileceğiniz örnek yazı ya kiş isel 

bilgilerinizi ekleyerek sadece tek "tı kla" belediye 

başkanı nı za gönderebilirsiniz.  

 

Ayrı ca elbette çocuğunuzun Kita'sı nda çalı şan mesai 

arkadaş ları mı zı  kampanyalarda destekleme ve kampanya 

sayfamı za (mehr-braucht-mehr.de) destekçi olarak 

kaydolma imkanı nı z da bulunmaktadı r.   

 

Değerli Veliler, Kita ve tam gün kreş lerde daha iyi koşullar 

için birlikte mücadele edebiliriz. Gösterilen bu çaba sizin, 

çocukları nı zı n ve sosyal ve yetiş tirme hizmetindeki 

çalı şanları n, yani herkesin yararı na olacaktı r. 

 

Müzakereler hakkı nda sizi bilgilendirmeye devam etmekten 

memnuniyet duyarı z.  

 
Desteğiniz ve anlayı ş ı nı z için  

çok teşekkür ederiz!  

Gündüz çocuk bakı m kurumunuzun ve tüm sosyal hizmetlerinin  

personeli.  
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