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1. Căutați opțiuni de înscriere 
Ce? Unde/cine? Rezolvat? 

Am primit certificatul de naștere. Oficiul de Stare Civilă Leipzig  

M-am informat mai detaliat despre opțiunile de asistență 
pentru copii și unitățile din zona mea. 

www.leipzig.de/jugend-familie-und- 
soziales/kinderbetreuung/ 

 

Mă interesez în mod regulat la instituțiile din zona mea 
(până la 30 de minute distanță), personal sau telefonic. 

www.meinkitaplatz-leipzig.de/ 
 

www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/ 
kinderbetreuung/kindertagesstaetten/ 

 

M-am informat cu privire la locurile disponibile, 
formalitățile de înscriere și datele programate ale 
instituțiilor. 

 
Căutare proprie în internet 

 

M-am interesat despre noi unități și am întrebat 
operatorii. 

www.leipzig.de/jugend-familie-und- 
soziales/kinderbetreuung/ 
kindertagesstaetten/kitaneubauten/ 

 

M-am interesat și cu privire la locurile disponibile 
la mame de zi sau tați de zi pentru copii de până 
la 3 ani și am vizitat centrele de zi ale acestora. 

www.leipzig.de/jugend-familie-und- 
soziales/kinderbetreuung/kindertagespflege/ 

 

Am cercetat cum să ajung la respectivele instituții 
(autobuz, tramvai, metrou...) și cât timp durează 
călătoria. 

www.l.de/verkehrsbetriebe 
 

Aplicație: LeipzigMOVE 

 

Am cerut sfaturi de la Autoritatea pentru copii și 
tineret sau de la alte birouri. 

Jugendamt/Abt. Kindertageseinrichtungen 
(Autoritatea pentru copii și tineret, 
departament Centre de zi pentru copii), 
Familieninfobüro, Willkommenszentrum, 
Familienzentrum Grünau sau Paunsdorf 

 

Medicul pediatru mi-a consultat copilul, pentru a 
vedea dacă poate merge într-o instituție. 

Medic pediatru 
 

 

2. Înregistrarea în ElternPortal (Portalul pentru părinți) 
Ce? Unde/cine? Rezolvat? 

Am creat un cont de utilizator în ElternPortal.  
 
 

ElternPortal: 
 

www.meinkitaplatz-leipzig.de 

 

Am trimis o solicitare (instituția (instituțiile) dorite, detalii 
despre copil și părinți, începutul perioadei de asistență). 

 

Am primit un număr de referință.  

Am primit o confirmare (e-mail) că cerea mea a fost 
înregistrată. 

 

Verific în mod regulat stadiul solicitării mele.  

Am primit răspunsuri de la instituțiile dorite.  

În cazul unui refuz, am adăugat o nouă instituție dorită.  

Am primit o invitație pentru a ne cunoaște. Creșă, grădiniță, 
mamă/tată asistent de zi, 
centru after school 

 

Am primit o invitație pentru a încheia un contract.  

Am semnat un contract pentru asistență.  

 

3. După încheierea contractului 
Ce? Unde/cine? Rezolvat? 

Am depus o cerere pentru reducere a contribuției 
părinților. 

www.leipzig.de/jugend-familie-und- 
soziales/kinderbetreuung/elternbeitraege/ 

 

Am depus o cerere pentru indemnizație pentru a 
acoperi cheltuielile mesei de prânz. 

www.jobcenter-leipzig.de/geldleistungen/ 
bildung-und-teilhabe/ 

 

Am informat Jobcenter că, pe viitor, asistența pentru 
copilul meu este asigurată 

Referent pentru mijlocire/ 
manager de caz 

 

Am procurat orice va avea nevoie copilul meu la 
instituție. 

Listă de la instituția de 
asistență 

 

Am semnat un contract pentru masa de prânz cu 
furnizorul de hrană. 

Informații de la instituția de asistență  

M-am familiarizat cu regulile instituției (aducerea și 
preluarea, anunțarea plecării, orele de nefuncționare, ...). 

 

 
Instituția de asistență 

 

Faza de obișnuire este planificată/în curs de desfășurare.  

Faza de obișnuire este finalizată, copilul meu merge 
regulat la unitate. 
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