
Kültürü İçinBir  Birliktelik 

Herkes için geçerli olan 
kurallarımız vardır 
 
Kreşimizde çocuğunuz ve siz kendinizi gü-
vende hissedip diğer tüm aileler ve çocuklarla 
aynı haklara sahip olmanız için size destek 
sağlıyoruz.

Bu sebeple, ayrımcı veya veya zarar verici ka-
sıtlı davranışlara hoşgörü göstermiyoruz. İn-
sanlık dışı, aşağılayıcı veya tehdit edici ifade-
ler söz konusu olduğunda duruma müdahale 
ediyoruz. Kendi ön yargılarımız ve değerlen-
dirmelerimiz konusunda daima tetikteyiz.

Tüm insanların eşitliği ilkesi ile çelişen hiçbir 
duruma izin vermeyiz. Eşit birlikteliğe karşı 
çıkan kuruluşların reklam yapmalarına izin 
vermeyiz.

Kreşimizin kapıları 
tüm farklılıklara 
açıktır
 
Kreşimiz, birçok ortak yöne sahip olan ve baş-
ka alanlarda farklılık gösteren çocukların ve 
ailelerin buluştuğu bir yerdir.

Her bir çocuk, bireysel deneyimi, sorusu, ilgi 
alanı ve yeteneğiyle kreşimize katılır. Her ai-
lenin kendi hikayesi vardır, farklı koşullarda bir 
arada yaşar, farklı inançlara sahiptir ve kendisi 
için önemli olan farklı şeylere sahiptir.

Çocuklarınızla birlikte bu farklılıkları beraberi-
nizde getirmenizden ve herkesi kreşte ağırla-
maktan mutluluk duyarız.

BIZ, 
KATOLIK DEĞERLERE SAHIP BIR 
KREŞIZ

Her insan eşsizdir ve eşit derecede değerli-
dir. Bu Hristiyan mesajı, ne grupların ne de 
bireylerin değersizleştirilmesi, dışlanması ve 
ayrıştırılması ile bağdaşmaz. 

Bu nedenle, çocukların ve ailelerinin, çalışan-
ların veya misafirlerin aşağıdaki nedenlerden 
ötürü aşağılanmasına veya saldırıya uğrama-
sına izin vermeyiz
• inançları,
• yaşam tarzları ve aile yapıları,
• göç hikayeleri,
• cinsiyetleri veya cinsel yaşamları,
• bedenleri,
• …

Bir kilise kuruluşu olarak, insanlık dışı 
davranışın veya ayrımcılığın hiçbir biçimi-
ne hoşgörü göstermeyiz.

SOSYAL BIR YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ 
VAR

Bu yükümlülük şunları içerir
•  tüm çocukların korunması ve eşit şekilde 

desteklenmesi,
• yaşam koşullarına olumlu katkı yapılması,
• yönlendirici değerlere aracılık yapılması.

Tesisimizde, tüm yetişkinler saygılı bir etkile-
şim içinde olmayı taahhüt eder. Çocuklarınıza 
başkalarına saygılı davranmaları ve farklılıkları 
tasvip etmeleri konusunda da destek oluruz.

Kreşimizin günlük rutininde çocuklar şu 
becerileri edinir
•  kendi ilgi alanları ve sınırlarının farkında 

olmak ve bunları açık bir şekilde ifade etmek,
•  kendileri ve birlikteliğimiz ile ilgili 

sorumluluk almak,
• başkalarının sınırlarına saygı duymak,
•  başkalarına ilgi alanlarını konusunda danış-

mak ve dostane şekilde fikir alışverişinde 
bulunmak,

• bu ilgi alanları arasında bir denge bulmak 
 ve bunu birlikte uygulamak,
• karşılıklı şekilde birbirini desteklemek.

Bu beceriler demokratik 
toplumumuzun temelini oluşturur.
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