
Przed narodzinami        
 
Fundacja pomocy dla rodziny 
Kobiety ciężarne, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, mogą w razie potrzeby 
otrzymać pomoc przy zakupie odzieży ciążowej lub artykułów niemowlęcych. Wsparcie to nie 
zalicza się do pomocy, oferowanej przez centrum pośrednictwa pracy lub opiekę społeczną. 
Adresy: Poradnik dla rodziców, strona 4 
 
Pomoc położnej 
Położna oferuje Państwu doradztwo i wsparcie przed urodzeniem dziecka oraz po tym 
szczególnym wydarzeniu. Położna odwiedzi Państwa w domu, na koszt kasy chorych. 
 
Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z wsparcia położnej rodzinnej. Odwiedzi Państwa w 
domu, nauczy Państwa, jak należy opiekować się dzieckiem i okaże Państwu wsparcie w 
(prawie) wszystkich problemach, które dotykają dziecko w pierwszym roku życia. 
Adresy: Poradnik dla rodziców, strona 6 
          
 
Po narodzinach         
 
Zabezpieczenie kosztów utrzymania 
Jeżeli nie są Państwo w stanie zabezpieczyć utrzymania, pobierając wynagrodzenie za pracę 
lub korzystając z majątku, mogą Państwo skorzystać z zasiłku, przyznawanego na mocy ALG 
(ustawy o bezrobociu) II („Hartz IV”), o który należy wnioskować w centrum pośrednictwa 
pracy. Możliwe jest również udzielenie wsparcia jednorazowo (patrz punkt 2., Poradnik dla 
rodziców, strona 4). 
Adresy: Poradnik dla rodziców, strona 15, Porady, strona 34 
 
Zasiłek rodzicielski 
Zasiłek rodzicielski wypłacany jest rodzicom w miejsce wynagrodzenia za pracę, jeżeli rodzice 
przed narodzinami dziecka wykonywali pracę zawodową. Osoby samotnie wychowujące 
dzieci, nieosiągające dochodów przed narodzinami dziecka, otrzymają zasiłek w minimalnej 
wysokości 300 €, w przypadku otrzymywania z zasiłku ALG II („Hartz IV”), zasiłek rodzicielski 
zostanie zaliczony w poczet pomocy społecznej i dodatku na dzieci. Jeżeli Państwo 
wykonywali pracę zawodową, zasiłek w wysokości 300 € zostanie wypłacony niezależnie od 
ww. świadczeń. 
 
W przypadku ciąży mnogiej otrzymają Państwo po porodzie zasiłek rodzicielski na jedno 
dziecko, a na każde pozostałe dziecko 300 €. Jeżeli urodzone właśnie dziecko ma niewiele 
starsze rodzeństwo, możliwa jest również wypłata bonusu na rodzeństwo w wysokości 75 €.  
 
Nowością są warianty zasiłku rodzicielskiego, takie jak podstawowy zasiłek rodzicielski oraz 
zasiłek rodzicielski plus, jak również możliwość otrzymania bonusu na partnera (dotyczy 
również osób samotnie wychowujących dzieci).  
Możliwa jest również kombinacja różnych wariantów zasiłku rodzicielskiego, połączenie 
wychowywania dzieci z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze godzin itp. 
 
Prosimy zażądać udzielenia wyczerpującej porady! 
W niektórych przypadkach korzystne jest przeprowadzenie przed porodem zmiany klasy 
podatku od wynagrodzenia, w celu uzyskania wyższego zasiłku rodzicielskiego. 
Adresy: Poradnik dla rodziców, strona 11, 34 
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Zasiłek mieszkaniowy 

W przypadku osiągania niskich dochodów mogą Państwo wnioskować o przyznanie zasiłku 
mieszkaniowego. 
Wysokość tego zasiłku zależy od dochodu rodziny, od ilości członków rodziny i wysokości 
czynszu. Osobom, korzystającym z zasiłku według ALG II („Hartz IV”) lub BaföG (federalnej 
ustawy o wspieraniu osób pobierających naukę) nie przysługuje prawo do zasiłku 
mieszkaniowego. Zasiłek ten mogą jednak otrzymać członkowie rodziny beneficjantów BaföG 
lub zasiłku ALG II. 
Adresy: Poradnik dla rodziców, strona 13, Porady, strona 34 
 
Zasiłek na dzieci / dodatek na dzieci  
Jeżeli Państwo mieszkają wraz z dziećmi, mogą Państwo otrzymać zasiłek na dzieci. 
Rodzice niepochodzący z Niemiec (poza UE) winni przedłożyć dokument, potwierdzający 
prawo do pobytu (paszport) oraz dokument potwierdzający zameldowanie w biurze 
meldunkowym. Rodzicom, otrzymującym świadczenia z tytułu ustawy o świadczenia dla osób 
ubiegających się o azyl, nie przysługuje prawo do zasiłku na dzieci. Wniosek należy złożyć w 
ciągu 6 miesięcy po narodzinach dziecka. Rodzice osiągający niskie dochody z pracy 
zarobkowej, nieposiadające prawa do zasiłku z tytułu ALG II („Hartz IV”) mogą w niektórych 
przypadkach otrzymać dodatek na dzieci. 
Adresy: Poradnik dla rodziców, strona 12 
 
Pakiet edukacyjny lub pakiet uczestnictwa 
Rodziny, otrzymujące zasiłek z tytułu ALG II („Hartz IV”), zasiłek socjalny, pomoc socjalną, 
dodatek dziecięcy, zasiłek mieszkaniowy lub świadczenia z tytułu ustawy o świadczeniach dla 
osób ubiegających się o azyl mogą wnioskować o przyznanie świadczeń służących wsparciu 
dzieci. Wniosek składa się w tej samej placówce, która wypłaca wymienione powyżej 
świadczenia. Możliwe jest wykorzystanie dodatku np. na kursy w ramach praskiego programu 
dla rodziców i dzieci, na wycieczki, organizowane przez szkoły lub przedszkola, na pomoc w 
nauce, transport do szkoły, zakup przyborów szkolnych, posiłki w przedszkolu i w szkole jak 
również na opłacenie aktywności kulturalnych, sportowych oraz związanych z czasem 
wolnym. Za dowód uznaje się „berlinpass-BuT”.  
Adresy: Poradnik dla rodziców, strona 16 
 
Opieka dzienna dla dzieci (placówki opieki dziennej (przedszkola), opiekunki) 
Od dnia pierwszych urodzin Państwa dziecko ma prawo do miejsca w placówce dziennej 
opieki. Możliwe jest jednak już wcześniej otrzymanie takiego miejsca, w tym celu wymagane 
jest uzasadnienie przyczyn. Szukanie miejsca opieki dla dziecka należy rozpocząć bardzo 
wcześnie (co najmniej 1,5 roku do 2 lat przed rozpoczęciem opieki)! Należy zgłaszać się 
w różnych przedszkolach i regularne pytać o możliwość otrzymania miejsca opieki nad 
dzieckiem! 
Najwcześniej 9 miesięcy, najpóźniej na 2 przed rozpoczęciem opieki należy złożyć wniosek o 
opiekę nad dzieckiem (Kita-Antrag) w Ratuszu. Wniosek ten należy złożyć również wtedy, gdy 
Państwo jeszcze nie znaleźli miejsca opieki nad dzieckiem. 
Koszty opieki uzależnione są od wysokości Państwa dochodów oraz czasu opieki (zakresu 
opieki). Ostatnie lata przed rozpoczęciem nauki w szkole, spędzone w przedszkolu są wolne 
od opłat, wtedy obowiązuje jedynie obowiązek opłacenia posiłków w kwocie 23 € / miesiąc. 
Adresy: Poradnik dla rodziców, strona 29 
 
Punkty kontaktu i doradztwa dla rodziców  
Placówki doradztwa wychowawczego i rodzinnego oferują Państwu pomoc w zakresie 
wszelkich pytań dotyczących  
- wychowania, zdrowia psychicznego, niewłaściwego zachowania dzieci, 
- stanów lękowych, agresji, problemów związanych z wiekiem dojrzewania, 
- konfliktów, wynikłych z powodu separacji i rozwodu i wielu innych  
Adresy: strona 32 
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Przychodnia ambulatoryjna dla dzieci, które krzyczą 
Czy martwią się Państwo, że Państwa dziecko zbyt dużo krzyczy lub są Państwo 
poddenerwowani lub wyczerpani z powodu jego krzyku? W takim przypadku zapraszamy do 
skorzystania z pomocy przychodni ambulatoryjnej. Możliwe jest również skorzystanie z porady 
położnej, lekarza pediatry lub młodzieżowej służby medycznej. 
Adresy: Poradnik dla rodziców, strony 6, 21, 36 
 
Matki dzielnicowe 
Matki lub babcie, reprezentujące różne kultury, mogą skorzystać ze szkolenia, po ukończeniu 
którego będą mogły pełnić funkcję matki dzielnicowej. Praca takiej matki dzielnicowej polega 
na wizytowaniu innych rodzin w sąsiedztwie udzielaniu im porad, udzielaniu pomocy w 
znalezieniu np. lekarza pediatry. Do zakresu oferowanej pomocy należy wybór przedszkola i 
szkoły, działania prozdrowotne, rozwój dzieci, zdrowy sposób odżywiania itp. Osoby, które 
potrzebują wsparcia za strony matki dzielnicowej lub same chciałyby pozostać takimi matkami, 
znajdą niezbędne informacje pod numerem telefonu 030 / 90 239 – 4185 lub w Internecie pod 
adresem http://www.diakonie-
integrationshilfe.de/sisleistungen/stadtteilmuetter/projektbeschreibung.html  
Adresy: Poradnik dla rodziców, strona 31 
 
Pomoc dla młodzieży 
Jeżeli Państwo potrzebują: 
- doradztwa i wsparcia w zakresie wychowania dzieci, 
- odpowiedzi na pytania, stawiane w krytycznych momentach życia, 
- wsparcia w przypadku niemożności porozumienia się z partnerem w zakresie praw 
rodzicielskich w przypadku rozwodu lub separacji lub pomocy w zakresie ustawy o pomocy dla 
dzieci i młodzieży (KJHG), 
powinni Państwo zwrócić się do urzędu ds. młodzieży. O wyborze zespołu decyduje Państwa 
adres zamieszkania. Informacje o osobie, która jest odpowiedzialna za udzielenie Państwu 
wsparcia, dostępne są również w placówkach służby zdrowia dla dzieci i młodzieży. 
Adresy: strona 30, 36 
 
System immunologiczny dziecka 
Częste infekcje są typowe dla wieku dziecięcego. Należy wspierać system immunologiczny 
dziecka – w tym celu warto stosować się do poniższych zaleceń: 
- w mieszkaniu i w samochodzie nie należy palić tytoniu 
- pomieszczenia należy regularnie wietrzyć 
- należy zwalczać pleśnie i inne grzyby 
- należy zapewnić temperaturę 18° C podczas snu 
- należy zapewnić codzienną aktywność na świeżym powietrzu przez co najmniej 30 – 60 
minut 
- należy podawać dzieciom zdrową i urozmaiconą żywność 
- do ukończenia drugiego roku życia dziecka należy podawać witaminę D. 
Najważniejsze działania prewencyjne to szczepienia  
(Adresy: Poradnik dla rodziców, strona 25). 
Należy poradzić się położnej, lekarza pediatry lub zasięgnąć porady w placówce służby 
zdrowia dla dzieci i młodzieży.. 
Adresy: Poradnik dla rodziców, strony 21, 24, 36 
 
Badania w celu wczesnego wykrycia chorób (U1 – U 9, J 1) 
Badania takie dadzą Państwa dzieciom szansę wczesnego rozpoznania i w następstwie 
odpowiedniego leczenia niektórych chorób i dolegliwości. Badania takie wykonuje się na koszt 
kasy chorych. Jeżeli są Państwo objęci ubezpieczeniem chorobowym, mogą Państwo zlecić 
przeprowadzenie bezpłatnych badań w placówce służby zdrowia dla dzieci i młodzieży. 

 
Adresy: Poradnik dla rodziców, strony 23 
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Zdrowie dla zębów 
Zaleca się od samych narodzin podejmowanie wszelkich starań w celu utrzymania zębów 
dziecka w stanie zdrowia. Zalecenia: 
- nie wkładać smoczka dziecka do własnych ust  
- czyszczenie zębów rozpocząć od dnia pojawienia się pierwszego ząbka (np. za pomocą 
pałeczki kosmetycznej) 
- stosowanie preparatów zawierających fluorki, pasty do zębów, odpowiedniej dla małych 
dzieci 
- zapewnić dziecku taki sposób odżywiania, który wspiera zdrowie zębów (np. rezygnacja ze 
słodzonych herbatek lub innych, słodkich napojów) 
- należy regularnie składać wizyty u dentysty. W tym celu należy skorzystać z bezpłatnego 
dokumentu Kinderzahnpass (dostępny m. in. w placówkach służby zdrowia dla dzieci i 
młodzieży). 
Adresy: Poradnik dla rodziców, strona 24, 
 
Bezpieczny sen niemowlęcia 
Otoczenie, w którym dziecko śpi, winno zapewniać spokojny i zdrowy sen. Stosowanie się do 
poniższych zaleceń zapewni dobry sen Państwa dziecku w pierwszym roku życia: 
- sen na plecach, w śpiworku, z odkrytą główką, we własnym łóżeczku, w pokoju rodziców 
- sen na twardym materacu, bez kocyków, maskotek, futerek w łóżeczku 
- odzież i smoczek bez tasiemek lub pasków  
- pomieszczenie wolne od dymu, temperatura powietrza 18° C 
 
Rytm snu i czuwania 
Każde dziecko jest inne. W pierwszych miesiącach życia niemowlęcia powinien ukształtować 
się jego indywidualny rytm snu i czuwania. Częste budzenie się to normalne zjawisko. W 
takich przypadkach często wystarcza uspokajające reakcja rodziców. Ważne są powtarzające 
się czynności i rytuały (piosenki, bajki itp.). Należy unikać pobudzających zabaw przed 
ułożeniem dziecka do snu. Możliwe jest również skorzystanie z informacji, uzyskanych od 
położnej, lekarza pediatry lub młodzieżowej służby medycznej. 
Adresy: Poradnik dla rodziców, strona 21 
 
Telewizja, komputer, tablet, telefon komórkowy itp. 
Nie należy sadzać niemowlęcia przed telewizorem, nawet wtedy, jeżeli w Państwa ocenie 
podoba się to dziecku. Dziecko prawdopodobnie będzie z uwagą patrzyło w obraz, uspokoi się 
i prawie przestanie się ruszać. Dla zestresowanych rodziców taki stan z pewnością pozwoli na 
chwilę odpoczynku. Jednak w takich przypadkach częstotliwość rytmu serca u dziecka 
ulegnie obniżeniu. Niemowlęta potrzebują bezpośredniego, osobistego kontaktu. Potrafią 
cieszyć się z muzyki, zabawek i przedmiotów, które mogą poznawać.  
W pierwszym roku życia dziecka szczególnie ważne jest rozpoznawanie rodziców, ich 
przyjazny uśmiech oraz mowa. Czynniki te pozwalają na stabilny rozwój relacji dziecka i 
rodziców, tak ważny w późniejszej fazie ich rozwoju. 
W przypadku dzieci do lat 3 nie zaleca się oglądania telewizji w ogóle, a w przypadku 
dzieci w wieku 3 do 5 lat – maksymalnie ½ godziny dziennie.  
 
Zalecenia dostępne są również w Internecie: 
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Geflimmer-im-
Zimmer,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf 
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=120696.html 
Adresy: Poradnik dla rodziców, strona 19 


