
Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

KITA-Navigator 
din Castrop-Rauxeler 

Noch Fragen?
La toate întrebările legate de  KITA-Navigator
vă consiliem cu plăcere aici, în oficiul pentru 
tineret.

Oficiul pentru tineret al oraşului Castrop-Rauxel, 
Departamentul pentru sprijinirea copiilor şi tine-
retului, Bochumer Str.17, 44575 Castrop-Rauxel

Parteneră de contact / biroul pentru servicii:
Katharina Druwen camera 10,  
tel. 02305/106-2528

Program de lucru:
luni, marţi: orele 10:00-12:00
Joi:  orele 14:00 -17:00

Adresa de e-mail: kita-navigator@castrop-rauxel.
de https://castrop-rauxel.kita-navigator.org/

Caseta tehnică

Oraşul Castrop-Rauxel,  
Departamentul pentru sprijinirea copiilor şi tineretului

Bochumer Str. 17, 44575 Castrop-Rauxel,  
tel. 02305/106-2542, fax 02305/106-2524

Adresa de e-Mail kita-navigator@castrop-rauxel.de  
Internet www.castrop-rauxel.de 

Culegere/machetă/tipărire: oraşul Castrop-Rauxel,  
Tehnica informaţiei şi servicii centrale, grafica: freepik.com

Familienfreundliches Castrop-Rauxel

Accesul dumneavoastra la Kita-Navigator
(navigatorul pentru centre de zi pentru copii)

În Kita-Navigator din Castrop-Rauxel găsiţi toate 
centrele de zi pentru îngrijirea copiilor.

Pe baza diferitelor criterii de selecție se pot găsi 
rapid centrele adecvate pentru nevoile dumnea-
voastră individuale.

Câțiva pași pentru înscriere

1. Se caută Kita(centrul de zi pentru copii)

2. Se alege Kita

3. Se apelează lista pentru însemnări

4. Introducerea datelor tutorelui

5. Introducerea datelor copilului

6. Se verifică datele

7. Se încheie înregistrarea

Prin aceşti paşi simpli vă înregistraţi copilul. La cere-
re, primiţi acces la un domeniu protejat prin parolă. 
Aici puteţi oricând apela şi primi situaţia înscrierilor 
dumneavoastră, comunicări, ca de exemplu, o invi-
taţie sau o aprobare pentru loc.

Alternativ, puteţi primi toate comunicările şi prin 
poştă.

Pentru părinţii care nu au nici un fel de acces la 
internet, există posibilitatea înregistrării datelor 
dumneavoastră în centrul de zi pentru copii, în care 
dumneavoastră vreţi să fie înscris copilul dumnea-
voastră.

Vă ajutăm cu plăcere la introducerea datelor în 
calculator şi la faţa locului, la oficiul pentru tineret.

Nou, de la data  

de  15.09.17



E R I N

Cuvant inainte al primarului
Dragi părinţi,
Castrop-Rauxel este un oraş prietenos pentru copii 
şi familii. Calitate pentru cei mai mici - aceasta este 
pretenţia noastră.
Începând cu data de 1 august 2013, copilul dumnea-
voastră, după împlinirea primului an de viaţă, are 
dreptul legal la un loc într-un centru de zi pentru 
copii sau în centru de îngrijire de zi pentru copii. 
Pentru a putea satisface acest drept, noi avem deja 
în multe cartiere cele mai variate oferte de îngrijire 
şi acestea le vom dezvolta şi mai mult pe viitor. Sco-
pul nostru este de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă 
ale familiilor şi de a îmbunătăţi compatibilitatea 
dintre familie şi carieră.
Dumneavoastră sunteţi sprijinit acum în căutarea 
unui loc de îngrijire prin portalul online  KITA- Navi-
gator. Dumneavoastră găsiţi informaţii importante 
şi cuprinzătoare despre fiecare centru de zi pentru 
copii din oraşul Castrop-Rauxel şi aveţi totodată 
posibilitatea de a înscrie pe copilul dumneavoastră 
direct în centrul dorit de dumneavoastră.
Evident, după această primă informare, dumnea-
voastră puteţi culege mai multe impresii în zilele uşi-
lor deschise din octombrie, deoarece, ca întotdeau-
na, contactul personal rămâne important. Părinţii 
sunt bineveniţi în centrele de zi pentru copii pentru 
o vizită de explorare.
Eu sper că dumneavoastră veţi găsi centrul „dum-
neavoastră” de zi pentru copii repede şi simplu 
folosind  KITA-Navigator. 

Al dvs.

Rajko Kravanja
Primar al oraşului Castrop-Rauxel

KITA-Navigator, cu informaţii referitoare la centrele 
de zi pentru copii din Castrop- Rauxel şi posibilitatea 
de înscriere online, îl găsiţi aici:

https://castrop-rauxel.kita-navigator.org/

Vă rog să aveţi în vedere:
Kita-Navigator este de fapt un sistem de înscriere 
online şi nu o repartizare centrală de locuri. Asta 
înseamnă, că dumneavoastră aveţi posibilitatea să 
înscrieţi pe copilul dumneavoastră în mai multe 
centre de zi pentru copii, dar acest lucru nu este o 
garanţie pentru un loc de îngrijire în centrul dorit 
de dumneavoastră.

Fiecare centru de zi pentru copii decide singur asu-
pra repartizării locurilor. O atribuire de loc care 
creează obligaţii are loc abia după semnarea cont-
ractului de îngrijire.

Kita-Navigator
Ce este asta?
Prin KITA-Navigator din Castrop-Rauxel vă stă la di-
spoziţie un sistem de înscriere online pentru
locuri de îngrijire a copiilor, din Castrop-Rauxel, 
care sunt cu finanţare orăşenească, ecleziastică şi 
diversă.

Ca părinţi, vă puneţi evident multe întrebări privind 
îngrijirea în centrele de zi, ca de ex.:

Ce fel de centre de zi pentru copii există? 
Ce ofertă există? 
Unde sunt centrele de zi pentru copii?

- De aceea, KITA-Navigator oferă părinţiilor o căutare 
simplă de locuri în centrele de zi pentru copii din Cast-
rop-Rauxel.

- Căutarea, alegerea şi introducerea datelor pentru în-
registrare pot fi făcute în linişte şi oricând de pe orice 
computer, tabletă sau mobil cu internet.

- Părinţii primesc prin intermediul sistemului o imagine 
cuprinzătoare asupra tuturor ofertelor de centre de zi 
pentru copii din Castrop-Rauxel.

- Prin căutarea asistată, în împrejurimi sau în cartierele 
oraşului, poate fi astfel găsit repede centrul de zi pent-
ru copii potrivit pentru copil.

- Centrele se prezintă cu o galerie de fotografii, de-
scrierea ofertei de îngrijire precum şi activitatea lor 
pedagogică.

- Folosind KITA-Navigator, părinţii pot să se înscrie prin 
intermediul internetului pentru atribuirea de locuri 
în centrele de zi pentru copii şi astfel să fie trecuţi pe 
lista de aşteptare.

Acest lucru vă facilitează să găsiţi centrul de zi 
pentru copii potrivit pentru copilul dumneavoastră.


