
Înainte de naştere         
 
Ajutor financiar pentru familie 
Gravidele aflate într-o situaţie financiară dificilă pot obţine, dacă este cazul, ajutor financiar 
pentru îmbrăcămintea de maternitate sau accesoriile necesare bebeluşului. Acest ajutor nu va 
fi acordat la centrul pentru obţinerea locurilor de muncă sau la Serviciul Social. 
 
Adrese: Ghid parental pag. 4 
 
 
Asistenţă din partea unei moaşe 
O moaşă vă oferă consiliere şi sprijin înainte şi după naştere. Aceasta se deplasează la 
domiciliul dumneavoastră. Costurile sunt suportate de Casa de Asigurări pentru Sănătate. 
 
În plus, puteţi beneficia de consilierea unei moaşe de familie. Aceasta se deplasează la 
domiciliul dumneavoastră şi vă arată cum puteţi avea grijă de bebeluş. Vă stă la dispoziţie 
pentru (aproape) toate celelalte întrebări pe care le veţi avea în primul an de viaţă al 
bebeluşului. 
 
Adrese: Ghid parental pag. 6 
 
          
 
După naştere         
 
 
Asigurarea mijloacelor de subzistenţă 
Dacă nu vă puteţi asigura subzistenţa prin venituri sau patrimoniu, aveţi posibilitatea de a 
solicita ALG II („Hartz IV”) de la centrul pentru obţinerea locurilor de muncă. Sunt posibile şi 
ajutoarele unice (consultaţi punctul 2, Ghid parental pag. 6). 
 
Adrese: Ghid parental pag. 15, Consiliere pag. 34 
 
 
Ajutor financiar pentru părinţi 
Ajutorul financiar pentru părinţi se consideră un înlocuitor pentru venit, de care puteţi beneficia 
înainte de naşterea copilului dvs. Ambii părinţi fără venituri proprii înainte de naştere primesc 
suma minimă de 300 euro ca ALG II („Hartz IV”). Ajutorul social şi suplimentul pentru copii vor 
fi calculate în ajutorul financiar. Dacă aţi fost activ(ă) profesional, cei 300 euro nu vor fi deduşi 
din serviciile menţionate anterior. 
 
În cazul unei naşteri multiple, pentru 1 copil veţi primi ajutorul financiar pentru părinţi, iar 
pentru fiecare dintre ceilalţi, 300 euro. Şi pentru fraţii mai mici există un bonus de 75 euro. 
 
Ca elemente noi, există variantele Ajutor financiar de bază pentru părinţi şi Bani pentru părinţi 
Plus, precum şi posibilitatea unui bonus pentru parteneri (se aplică şi pentru familii 
monoparentale). 
Există multe posibilităţi de a combina diversele variante de ajutor financiar pentru părinţi, se 
poate de exemplu lucra pe lângă creşterea copilului, cu jumătate de normă etc. 
 
Vă rugăm să acceptaţi consilierea profesionistă! 
Dacă este cazul, înainte de naştere se poate modifica tipul de impozit pe venit, pentru a primi 
un ajutor financiar pentru părinţi mai consistent. 
Adrese: Ghid parental pag. 11, 34 

După naştere         
 
Ajutor financiar pentru locuinţă 
Dacă aveţi venituri mici, puteţi obţine ajutor financiar pentru locuinţă. 
Acesta depinde de venitul familial, de numărul membrilor familiei şi de chirie. ALG II („Hartz 
IV”) sau BaföG nu permite solicitarea ajutorului financiar pentru locuinţă. Cu toate acestea, 
membrii familiei unui beneficiar de ALG II sau BaföG pot primi ajutor financiar pentru locuinţă. 
 
Adrese: Ghid parental pag. 13, Consiliere pag. 34 
 
Ajutor financiar pentru copii/Supliment pentru copii 
Dacă locuiţi împreună cu copilul dvs., puteţi primi ajutor financiar pentru copii. Părinţii care 
nu sunt de origine germană (din afara UE) trebuie să prezinte permisul de reşedinţă 
(paşaportul) şi înregistrarea la autorităţile aferente. Părinţii care primesc ajutor financiar ca 
urmare a solicitării de azil nu pot primi ajutor financiar pentru copii. Solicitarea trebuie depusă 
în termen de 6 luni de la naşterea copilului. Părinţii cu venituri reduse care nu pot solicita ALG 
II („Hartz IV”) pot primi supliment pentru copii. 
 
Adrese: Ghid parental pag. 12 
 
Pachet pentru educaţie şi participare 
Familiile care primesc ALG II („Hartz IV”), ajutor social, venituri sociale, supliment pentru copii, 
ajutor financiar pentru locuinţă sau ajutor financiar ca urmare a solicitării de azil, pot primi 
ajutor financiar pentru susţinerea copiilor. Solicitarea se depune pe loc, de către beneficiarul 
veniturilor menţionate mai sus. Puteţi primi o subvenţie, de ex., pentru cursul PEKiP, pentru 
excursiile şi deplasările de la şcoală sau grădiniţă, pentru masa de prânz la şcoală şi grădiniţă, 
pentru continuarea educaţiei, pentru susţinere şcolară, pentru necesităţile şcolare, precum şi 
pentru activităţile de timp liber, culturale şi sportive. Ca informare, puteţi folosi „berlinpass-
BuT”. 
 
Adrese: Ghid parental pag. 16 
 
Îngrijire pe timp de zi (grădiniţă, doică) 
Din prima zi de viaţă, copilul dvs. are dreptul la un loc într-o instituţie de îngrijire. Însă puteţi 
obţine un loc şi anticipat, după comunicarea motivelor. Trebuie să începeţi să căutaţi un loc 
foarte devreme (cu minim 1,5 - 2 ani până la începerea perioadei de îngrijire)! Contactaţi 
mai multe grădiniţe şi întrebaţi frecvent dacă puteţi obţine un loc! 
Cu minim 9 luni, maxim 2 luni înainte de începerea perioadei de îngrijire, depuneţi o solicitare 
(cerere de înscriere la grădiniţă) la sediul Primăriei. Această solicitare trebuie depusă şi dacă 
nu aţi găsit încă un loc. 
Costurile depind de venitul dvs. şi de numărul de ore (mediul de îngrijire). Ultimii trei ani de 
grădiniţă înainte de şcolarizare sunt gratuiţi, trebuind să achitaţi doar 23 euro/lună pentru 
mâncare. 
 
Adrese: Ghid parental pag. 29 
 
Puncte de contact şi consiliere pentru familii 
Aceste puncte de parenting şi consiliere familială vă ajută cu răspunsuri la orice întrebare 
despre 
- parenting, bunăstare sufletească, tulburări comportamentale, 
- anxietate, agresivitate, probleme cauzate de pubertate, 
- conflicte cauzate de separare şi divorţ etc. 
 
Adrese: Pag. 32 
 



După naştere         
 
Ambulanţa bebeluşului care plânge 
Vă faceţi griji că bebeluşul dvs. plânge prea mult, ori sunteţi obosit(ă) şi iritabil(ă), fiindcă 
plânge atât de mult? Atunci, puteţi apela la o ambulanţă dedicată. Vă pot consilia în acest 
sens moaşa, medicul pediatru sau serviciile de sănătate pentru copii şi tineri. 
Adrese: Ghid parental pag. 6, 21, 36 
 
Mamele din cartier 
Mamele şi bunicile aparţinând diverselor culturi se pot pregăti ca „mame din cartier”. Vor vizita 
alte familii şi îşi vor oferi cunoştinţele mai departe. Sau vă vor arăta unde puteţi găsi, de ex., 
un medic pediatru. Subiectele pot fi, de ex., grădiniţe şi şcoli, îngrijirea sănătăţii, dezvoltarea 
copilului, alimentaţia sănătoasă etc. Dacă doriţi sprijin din partea unei „mame din cartier”, ori 
doriţi să deveniţi chiar dvs. una dintre ele, vă puteţi informa aici: 
Nr. tel. 030.90 239 - 4185 sau la http://www.diakonie-integrationshilfe.de/sis-
leistungen/stadtteilmuetter/projektbeschreibung.html 
Adrese: Ghid parental pag. 31 
 
Asistenţă pentru tineri 
Dacă 
- aveţi nevoie de consiliere şi sprijin la creşterea copilului, 
- aveţi întrebări cu privire la situaţii critice, 
- nu puteţi ajunge la un acord privind drepturile parentale şi creşterea copilului, după 
separarea de partner(ă)  
sau aveţi nevoie de ajutor conform Legii privind asistenţa copiilor şi tinerilor (KJHG), 
vă puteţi adresa Serviciului pentru tineri. Există mai multe echipe, în funcţie de locul dvs. de 
domiciliu. O persoană care vă reprezintă se poate adresa de asemenea Serviciilor de sănătate 
pentru copii şi tineri. 
Adrese: Pag. 30, 36 
 
Sistemul imunitar al copilului 
Infecţiile frecvente la copii sunt un lucru normal. Susţineţi sistemul imunitar al copilului dvs.: 
- nu fumaţi acasă şi în maşină 
- aerisiţi regulat 
- împiedicaţi formarea mucegaiului 
- respectaţi, pe cât posibil, temperatura de 18 °C pentru somn 
- ieşiţi zilnic cel puţin 30 - 60 minute la aer curat 
- îi oferiţi o alimentaţie sănătoasă şi nutritivă 
- îi administraţi vitamina D din al 2-lea an de viaţă. 
Cele mai importante măsuri de prevenire sunt vaccinurile (Ghid parental, pag. 25). 
Discutaţi cu moaşa, cu medicul pediatru sau cu Serviciile de sănătate pentru copii şi tineri. 
Adrese: Ghid parental pag. 21, 24, 36 
 
Investigaţii preventive (U1 - U9, J 1) 
Aceste investigaţii îi oferă copilului dvs. şansa de a-i fi identificate la timp posibilele probleme 
şi carenţe, pentru a putea beneficia de tratament. Aceste investigaţii sunt plătite de Casa de 
asigurări de sănătate. Dacă nu beneficiaţi de asigurare de sănătate, Serviciile de sănătate 
pentru copii şi tineri vă pot oferi acces la aceste investigaţii în mod gratuit. 
 
Adrese: Ghid parental pag. 23 
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Sănătatea dinţilor 
Încă de la început trebuie să vă preocupaţi de sănătatea dinţilor copilului dvs. Sfaturi: 
- nu introduceţi suzeta copilului în propria gură 
- începeţi curăţarea deja de la primii dinţişori (de ex. cu un tampon de vată) 
- utilizaţi o pastă de dinţi adecvată pentru copii, cu fluor 
- alimentaţi copilul pentru a-i păstra sănătatea dinţilor (de ex. nu îi daţi ceai îndulcit cu zahăr 
sau alte băuturi dulci) 
- mergeţi regulat la dentist. În acest sens, folosiţi permisul gratuit pentru dentist (disponibil la 
Serviciile de sănătate pentru copii şi adulţi) 
 
Adrese: Ghid parental pag. 24 
 
Somnul în siguranţă 
Mediul în care bebeluşul îşi face somnul este important pentru un proces sănătos şi benefic. 
Astfel, copilul dvs. va dormi bine şi în siguranţă, în primul an: 
- pe spate, în sac de dormit, fără glugă, în propriul pătuţ din camera părinţilor 
- pe o saltea fixă, fără plapumă, jucării de pluş în pătuţ 
- îmbrăcăminte şi suzetă fără cordoane sau panglici 
- mediu nefumător, la circa 18 °C 
Ritmul somn-trezire 
Fiecare copil este unic. Un bebeluş alăptat îşi dezvoltă propriul ritm în primele luni de viaţă. 
Trezirile frecvente sunt normale. Uneori au nevoie doar de liniştire din partea părinţilor. Sunt 
importante procesele şi ritualurile repetate (cântece, poveşti etc.). Evitaţi activităţile excitante 
înainte de somn. 
Discutaţi cu moaşa, cu medicul pediatru sau cu Serviciile de sănătate pentru copii şi tineri. 
 
Adrese: Ghid parental pag. 21 
 
Televizorul, calculator, tableta, telefonul mobil etc. 
Nu vă aşezaţi copilul în faţa televizorului, nici măcar dacă aveţi impresia că îi face plăcere. 
Poate părea atent, se poate linişti şi mişca mai puţin. Acest lucru poate constitui un mijloc de 
detensionare pentru părinţii stresaţi. Acest lucru reduce însă frecvenţa cardiacă a 
bebeluşului. Bebeluşii au nevoie de contact personal direct. Se bucură de muzică, de 
jucării şi de obiecte pe care le pot urmări. 
În special în primul an este deosebit de importantă recunoaşterea părinţilor, a 
zâmbetului lor prietenos şi a vocii. Astfel se creează o relaţie părinţi-copii stabilă şi 
protectoare, care este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului. 
Pentru copiii până la 3 ani nu se recomandă televizorul iar pentru copiii de la 3 la 5 ani, cel 
mult ½ oră. 
 
Găsiţi aceste recomandări pe internet. 
 
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 
 
Adrese: Ghid parental pag. 19 
 


