
Преди раждането         
 
Фондация „Помощ за семейството“ 
Бременни жени, които живеят в затруднено финансово положение, при нужда могат да 
получат финансова подкрепа за облекло по време на бременността, както и за 
първоначално обзавеждане за бебето. Тази помощ не се отчита в центъра за работа 
или социалната служба. 
Адреси: Съпътстваща книга за родители стр. 4 
 
Помощ от акушерка  
Акушерката предоставя съвети и подкрепа преди и след раждането. Тя идва в дома Ви. 
Разходите се поемат от здравноосигурителната каса. 
 
Освен това можете да бъдете придружени от семейна акушерка. Тя идва в дома Ви и 
Ви показва как да се грижите за Вашето бебе, и остава на разположение при (почти) 
всякакви въпроси през първата година от живота на детето. 
Адреси: Съпътстваща книга за родители стр. 6 
          
 
След раждането         
 
Осигуряване на средства за живеене 
Ако не можете да осигурите прехраната си чрез доходи или имущество, то имате 
възможност да кандидатствате за парични помощи за безработица II („Hartz IV“) в 
центъра за работа. Възможни са и еднократни помощи (вж. точка 2, Съпътстваща книга 
за родители стр. 4). 
Адреси: Съпътстваща книга за родители стр. 15, Съвети стр. 34 
 
Обезщетение за родители 
Обезщетението се изплаща като заместване на дохода за родители, които са били 
трудово заети преди раждането на детето им. Родители без собствени трудови доходи 
преди раждането получават минималния размер от 300 €, при парични помощи за 
безработица II („Hartz IV“), социално подпомагане и детски надбавки обезщетението за 
родители се начислява след това. Ако сте били работещи, то 300 € върху 
гореспоменатите услуги остават без начисляване. 
 
При многоплодна бременност получавате за първото дете обезщетение за родители, а 
за всяко следващо – по 300 €. При малки племенници има евентуално бонус от 75 €.  
 
Нови варианти са базовото обезщетение за родители и обезщетението за родители 
Plus, както и възможността за бонус за партньорство (има го и за самотни родители).  
Съществуват различни начини за комбиниране на вариантите за обезщетение за 
родителите, за частична заетост в допълнение към отглеждането на детето и т.н.  
 
Моля, бъдете напълно информирани! 
В някои случаи си струва преди раждането да се направи предварителна промяна на 
данък общ доход, за да получавате по-голямо обезщетение за родители. 
Адреси: Съпътстваща книга за родители стр. 11, 34 
 
 
След раждането         
 
Обезщетение за жилище 
При ниски доходи можете да кандидатствате за обезщетение за жилище. 

Размерът зависи от доходите на семейството, броя на членовете на семейството, както 
и от размера на наема. При парични помощи за безработица II („Hartz IV“) или според 
Федералния закон за подпомагане на обучението не съществува право на обезщетение 
за жилище. Въпреки това членове на семейството на получатели на парични помощи за 
безработица или според Федералния закон за подпомагане на обучението могат да 
получават обезщетение за жилище. 
Адреси: Съпътстваща книга за родители стр. 13, Съвети стр. 34 
 
Детски надбавки 
Ако живеете с детето си, можете да получавате детски надбавки. Родители с 
негермански произход (извън ЕС) са длъжни да представят своето разрешение за 
пребиваване (Pass) и регистрация в службата по гражданско състояние. Родители, 
които получават обезщетения съгласно Закона за социално подпомагане на лица, 
кандидатстващи за убежище, не получават детски надбавки. Молбата трябва да бъде 
подадена в рамките на 6 месеца след раждането на детето. Родители с ниски доходи, 
които нямат право на парични помощи за безработица II („Hartz IV“), е възможно да 
получават детски добавки. 
Адреси: Съпътстваща книга за родители стр. 12 
 
Пакет за образование и участие 
Семейства, които получават парични помощи за безработица II („Hartz IV“), социално 
обезщетение, социална помощ, детски добавки, обезщетение за жилище или услуги 
съгласно Закона за социално подпомагане на лица, кандидатстващи за убежище, могат 
да кандидатстват за услуги за насърчаване на своите деца. Молбата трябва да се 
подаде в учреждението, от което ще се получават гореспоменатите услуги. 
Безвъзмездна помощ можете да получите напр. за PEKiP курсове, училищни или дневни 
екскурзии и обиколки, хранене в детска градина и училище, поощряване на ученето, 
ученически транспорт, ученически пособия, културни, развлекателни и спортни 
дейности. Като доказателство служи „berlinpass-BuT“.  
Адреси: Съпътстваща книга за родители стр. 16 
 
Дневна грижа (детски градини, детегледачки) 
От първия рожден ден Вашето дете има право на място в дневен център. Но дори и 
преди това можете да получите място, ако представите основателни причини. Трябва 
да потърсите място много рано (поне 1,5 до 2 години преди грижите да започнат). 
Регистрирайте се в много детски градини и питайте редовно дали можете да получите 
място! 
Не по-рано от 9 месеца и не по-късно от 2 месеца преди началото на грижите подайте 
молба (заявление за детска градина) в кметството. Такова заявление трябва да 
подадете и ако не сте открили още място в учреждение. 
Разходите зависят от Вашия доход и броя часове (обхват на грижите). Последните три 
години преди започване на училище са без вноски, заплаща се единствено по 23 € на 
месец за храна. 
Адреси: Съпътстваща книга за родители стр. 29 
 
Центрове за контакти и съвети за семейства 
Тези образователни и семейни центрове за консултиране могат да Ви помогнат при 
всякакви въпроси относно: 
- възпитание, психично здраве, поведенчески проблеми; 
- безпокойство, агресивност, проблеми с пубертета; 
- конфликти при раздяла и развод и мн. др. 
Адреси: Стр. 32 
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Амбулатория за плачещи бебета 
Притеснявате се, че бебето Ви плаче твърде много, или сте изтощени и раздразнени, 
защото реве толкова много? Тогава можете да се обърнете към амбулатория за 
плачещи бебета. Можете да се посъветвате и при Вашата акушерка, педиатър или 
здравна служба за деца и юноши. 
Адреси: Съпътстваща книга за родители стр. 6, 21, 36 
 
Квартални майки 
Майки и баби от много култури могат да бъдат обучени като квартални майки. Те 
посещават други семейства и споделят своя опит в околността. Или Ви показват къде да 
откриете напр. педиатър. Темите включват напр. детски градини и училища, 
подпомагане на здравето, развитие на децата, здравословно хранене и т.н. Ако желаете 
подкрепа от квартална майка или дори искате да станете такава, можете да се 
информирате тук:   
телефон 030.90 239 – 4185 или на http://www.diakonie-integrationshilfe.de/sis-
leistungen/stadtteilmuetter/projektbeschreibung.html  
Адреси: Съпътстваща книга за родители стр. 31 
 
Младежки услуги 
Ако 
- се нуждаете от съвети и подкрепа във възпитанието на детето си, 
- имате въпроси в критични житейски ситуации, 
- при раздяла с Вашия/Вашата партньор/партньорка не сте единни относно 
попечителството и правото на посещения 
  или се нуждаете от помощ съгласно Закона за закрила на децата и юношите, 
то можете да се обърнете към службата за младежта. Има няколко екипа в зависимост 
от това къде живеете. В здравната служба за деца и юноши можете да проверите кой е 
отговорен за Вашия район. 
Адреси: Стр. 30, 36 
 
Защитна система на детето 
Честите инфекции в детска възраст са нормални. Помогнете на имунната система на 
детето си, като 
- не пушите в жилището и автомобила, 
- проветрявате редовно, 
- внимавате за появата на плесен, 
- поддържате температурата на спане по възможност на 18°C, 
- излизате на свеж въздух поне 30–60 минути на ден, 
- предлагате здравословно и разнообразно хранене, 
- давате витамин D до втората година. 
Най-важните превантивни мерки са ваксинациите (Съпътстваща книга за родители стр. 
25). 
Говорете с Вашата акушерка, педиатър или здравна служба за деца и юноши. 
Адреси: Съпътстваща книга за родители стр. 21, 24, 36 
 
Скринингови тестове (U1 – U 9, J 1) 
Тези изследвания предоставят на Вашето дете шанс за навременно откриване и 
лекуване на потенциални проблеми или отклонения. Заплащат се от 
здравноосигурителната каса. Ако не сте здравно осигурени, можете да направите тези 
изследвания безплатно в здравната служба за деца и юноши. 
Адреси: Съпътстваща книга за родители стр. 23 
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Дентално здраве 
От самото начало трябва да обръщате внимание на зъбите на Вашето дете. Съвети: 
- не поставяйте залъгалката на детето във Вашата уста, 
- започнете почистване още при първото зъбче (напр. с памучно тампонче), 
- прием на флуор, използване на паста за зъби, подходяща за деца, 
- здравословно хранене за зъбите (напр. без чайове, съдържащи захар, или други 
подсладени напитки), 
- водете детето редовно на зъболекар. За тази цел използвайте безплатния 
стоматологичен пропуск за деца (получава се и в здравната служба за деца и юноши). 
Адреси: Съпътстваща книга за родители стр. 24, 
 
Сигурен сън на бебето 
Средата за спане на бебето е важна за добър и здравословен сън. Така Вашето бебе 
спи през първата година от живота си добре и сигурно: 
- по гръб, в спален чувал, без шапка, в собствено креватче в стаята на родителите, 
- върху твърд матрак, без одеяла, плюшени животни, кожи в детското легло, 
- дрехи и залъгалки без връзки и синджири, 
- свободна от тютюнев дим среда, при около 18°C. 
 
Ритъм на сън и събуждане 
Всяко дете е различно. Кърмачето трябва да развие свой собствен ритъм през първите 
месеци на живота си. Честото събуждане е нормално. Понякога бебетата се нуждаят 
само от успокояващата реакция на родителите. Важни са редовните повтарящи се 
процеси и ритуали (песни, приказки и т.н.). Избягвайте вълнуващи дейности преди сън. 
Повече информация ще получите от Вашата акушерка, педиатър или здравна служба за 
деца и юноши. 
Адреси: Съпътстваща книга за родители стр. 21 
 
Телевизия, компютър, таблет, мобилен телефон и т.н. 
Не слагайте бебето си пред телевизора дори ако имате впечатление, че на него му 
харесва. То може би се заглежда внимателно, успокоява се и не мърда. Това естествено 
е облекчение за стресираните родители. Но така се намалява честотата на сърдечния 
ритъм на бебето. Бебето има нужда от директно персонално внимание. Радва се на 
музика, детски играчки и предмети, които може да разглежда.  
Особено през първата година от живота е важно разпознаването на родителите, 
тяхната приятелска усмивка и говорене. По този начин се създава стабилна и 
защитна връзка родител-дете, която е значение за развитието на децата. 
Препоръчва се за деца до 3 години без никаква телевизия, а за деца от 3 до 5 години 
- максимум ½ час.  
 
Препоръки са на разположение и в интернет: 
 
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   
 
Адреси: Съпътстваща книга за родители стр. 19 
 


